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1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος 
στην Ελλάδα 

 

1.1 Εισαγωγή 

Το υφιστάµενο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αποτελείται από µία πολύπλοκη θεσµική 

δοµή, η οποία παρ’ όλες τις βελτιώσεις που έχει δεχθεί διαχρονικά, δηµιουργεί σοβαρά 

εµπόδια στην αποδοτική λειτουργία του. Ένα βασικό πρόβληµα είναι η εµπλοκή πολλών, 

διαφορετικών και ορισµένες φορές µε διαφορετικές επιδιώξεις νοµικών προσώπων. 

Ενδεικτικό είναι ότι η εποπτεία του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης µοιράζεται ανάµεσα 

στα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Υπουργείο Οικονοµικών, 

το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τη Βουλή των 

Ελλήνων. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο µητρώο φορέων της γενικής κυβέρνησης 

το ∆εκέµβριο του 2012 ήταν καταγεγραµµένοι 41 Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης 

(ΟΚΑ), χωρίς να υπολογίζεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) που είναι υπεύθυνο 

για τις συντάξεις του ∆ηµοσίου. Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης είναι όµως ακόµα πιο 

κατακερµατισµένο, αφού κάτω από την ίδια στέγη υπάρχουν παλαιότερα ασφαλιστικά ταµεία 

που ακόµα και µετά την ενοποίησή τους εξακολουθούν να διατηρούν πλήρη οικονοµική και 

λειτουργική αυτοτέλεια. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το ΕΤΑΑ όπου έχουν 

ενσωµατωθεί τα πρώην ταµεία των µηχανικών, των νοµικών και των υγειονοµικών, καθώς 

και ο τρόπος µε τον οποίο έχουν ενταχθεί τα ειδικά ταµεία στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Η πολυδιάσπαση του συστήµατος κάνει δυσκολότερο τον έλεγχο και δηµιουργεί τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις προκειµένου να διατηρηθούν προνόµια που θεσπίστηκαν στο 

παρελθόν και αντικρούουν κάθε έννοια κοινωνικής ισότητας. Επιπροσθέτως, οι αρµοδιότητες 

για την παροχή κοινωνικής προστασίας επιπλέον των συντάξεων είναι πολλές φορές ασαφείς 

και συχνά το ίδιο επίδοµα διαφέρει ανάλογα µε τον φορέα που το χορηγεί.1 Εντούτοις τα 

τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήµατα προόδου όσον αφορά στην ουσιαστική ενοποίηση τόσο 

των ΟΚΑ όσο και των παροχών τους. Για τους µεν ΟΚΑ χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα δηµιουργίας του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), το οποίο 

τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 

συστάθηκε βάσει του Ν.4052/2012 Κεφ. ΙΑ αρθρ 35-48. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί µε ενιαία 

διοικητική και οικονοµική οργάνωση. Σε σχέση µε την παροχή υπηρεσιών, πολύ θετική 

εξέλιξη, παρά τα όποια προβλήµατα έχουν ανακύψει, είναι η δηµιουργία του Εθνικού 

Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Υγείας, καθώς για πρώτη φορά διαχωρίζεται εξολοκλήρου ο κλάδος υγείας σε είδος από τον 

κλάδο συντάξεων των ΟΚΑ. Εντούτοις ορισµένα ταµεία (ΕΤΑΑ, Τράπεζα Ελλάδος) 

εξακολουθούν να διατηρούν την αρµοδιότητα ξεχωριστής παροχής υγειονοµικής περίθαλψης 

για τα µέλη τους, ενώ οι παροχές υγείας σε χρήµα παραµένουν στα Ταµεία. 

                                                           
1 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα µε το επίδοµα τυφλών για το οποίο υπάρχουν 10 διαφορετικές 
κατηγορίες ανάλογα µε τον ασφαλιστικό φορέα που ανήκει ο δικαιούχος. 
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Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µία συνοπτική αποτύπωση της τρέχουσας διοικητικής και 

λειτουργικής κατάστασης των ασφαλιστικών δοµών, όπως αυτή έχει διαµορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, θα προσεγγιστούν θέµατα που έχουν να κάνουν µε τη 

διάρθρωση των υφιστάµενων δοµών, ενώ ακολούθως θα υπάρξει παρουσίαση των 

υφιστάµενων ασφαλιστικών εισφορών ανά Ταµείο και των διαδικασιών πληρωµής τους. 

Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανά Ταµείο όπου θα 

προσεγγιστούν θέµατα που σχετίζονται µε την ηλικία συνταξιοδότησης, τα έτη εισφορών στο 

ασφαλιστικό σύστηµα, καθώς και τον τρόπο εξόδου (είδος σύνταξης) προς τη 

συνταξιοδότηση. Στη συνέχεια µε βάση τα διαθέσιµα οικονοµικά στοιχεία θα γίνει 

συγκριτική παρουσίαση του διοικητικού και διαχειριστικού κόστους και των γενικών εξόδων 

κάθε ταµείου. Τέλος, θα υπάρξει ανασκόπηση του ψηφιακού και πληροφοριακού 

εκσυγχρονισµού που έλαβε χώρα κατά την τελευταία διετία. 

 

1.2 ∆οµή κοινωνικής ασφάλισης 

Η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα υλοποιείται µέσω του Συστήµατος Κοινωνικής 

Ασφάλισης, του οποίου βασική επιδίωξη είναι η κάλυψη από κινδύνους που αντιµετωπίζουν 

οι εργαζόµενοι κυρίως χορηγώντας παροχές και υπηρεσίες που αναπληρώνουν τη µείωση ή 

την απώλεια εισοδήµατος από την απασχόληση. Η κοινωνική ασφάλιση υλοποιείται µέσα 

από αυτόνοµους ασφαλιστικούς φορείς (ασφαλιστικά ταµεία), τα οποία παρέχουν κύριες και 

επικουρικές συντάξεις, παροχές υγείας σε χρήµα (άδεια λόγω αρρώστιας, κτλ.), καθώς και 

προνοιακές παροχές (κατασκηνώσεις, παιδικοί σταθµοί, κτλ.). Τα ασφαλιστικά ταµεία 

συγκροτούν λοιπόν τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης. Ο δεύτερος πυλώνας (επαγγελµατική 

ασφάλιση) και ο τρίτος πυλώνας (ιδιωτική ασφάλιση) δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένοι και 

δηµοφιλείς σε σύγκριση µε ό,τι συµβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το ελληνικό δηµόσιο σύστηµα συντάξεων αναπτύχθηκε µε 

αποσπασµατικό τρόπο και κάτω από την πίεση συνδικαλιστικών οργανώσεων, µε 

αποτέλεσµα ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του να είναι ο κατακερµατισµός του 

(Ζερβού, 2009, Τήνιος, 2003, 2010). Η διοικητική διάσπαση του ασφαλιστικού συστήµατος 

είναι εντυπωσιακή. Ενδεικτικό είναι ότι το 1990 λειτουργούσαν 327 φορείς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, λοιπών παροχών και περιορισµένος αριθµός υπηρεσιών ασφάλισης, 

καθώς και κρατικές υπηρεσίες για τη συνταξιοδότηση και υγειονοµική περίθαλψη των 

δηµοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών (ΚΕΠΕ, 1990), ενώ το 1997 υφίστανται 

28 φορείς κύριας ασφάλισης και παραπάνω από 200 φορείς επικουρικής ασφάλισης (OECD, 

1997). Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι πολύ πρόσφατα υπήρχαν διαφορετικά επικουρικά 

ταµεία ασφάλισης µέσα στον ίδιο κλάδο για διαφορετικούς εργοδότες, µε πολύ µικρό αριθµό 

ασφαλισµένων. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα, όµως, δεν είναι κατακερµατισµένο µόνο διοικητικά. Το σύστηµα 

συντάξεων χαρακτηρίζεται από µια πολυνοµία, η οποία δηµιουργεί έντονες κοινωνικές 

ανισότητες, αφού αντιµετωπίζει όµοιες περιπτώσεις πολιτών µε διαφορετικό τρόπο. Οι 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (χρόνος ασφάλισης και όρια ηλικίας), τα ποσοστά 



 

5 
 

αναπλήρωσης, οι κατώτατες συντάξεις, οι ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές, οι 

κοινωνικοί πόροι και η κρατική χρηµατοδότηση ποικίλουν τόσο µεταξύ των ταµείων όσο και 

µεταξύ ασφαλισµένων στο ίδιο ταµείο. 

Ο κατακερµατισµός που χαρακτηρίζει το ασφαλιστικό σύστηµα µπορεί να λάβει πολλές 

µορφές. Οι πιο βασικές είναι: 

1. Μεταξύ κλάδων και επαγγελµάτων. Αποτελεί τον πιο συχνό διαχωρισµό και αναφέρεται 

σε προνόµια που µπορεί να έχουν ασφαλισµένοι µεταξύ διαφορετικών ασφαλιστικών 

ταµείων, αλλά και µέσα στο ίδιο το Ταµείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το 

καθεστώς τον βαρέων και ανθυγιεινών, οι πρόσφατες ρυθµίσεις για αναγνώριση 

πλασµατικών ετών στους ένστολους στο ∆ηµόσιο, κτλ. 

2. Στο βαθµό προστασίας που παρέχεται ανά ΦΚΑ. Αυτό µπορεί να αφορά τις παροχές που 

δίνονται είτε σε είδος είτε σε χρήµα. 

3. Μεταξύ ηλικιών ή ηµεροµηνίας πρώτης ασφάλισης. Προκειµένου ορισµένες αλλαγές 

στο ασφαλιστικό να γίνουν πιο εύκολα αποδεκτές, δεν αφορούν υφιστάµενους 

ασφαλισµένους, αλλά µόνο µελλοντικούς. Παράδειγµα είναι η διάκριση σε 

ασφαλισµένους πριν και µετά το 1993 (Ν. 2084/1992), ενώ είναι εντυπωσιακό ότι το 

ΙΚΑ παλαιότερα δήλωνε ότι έχει 800 διαφορετικούς τύπους απονοµής σύνταξης (OECD, 

2011). Συναφώς, εργαζόµενοι µε παρόµοια δηµογραφικά χαρακτηριστικά που 

εργάζονται στον ίδιο εργοδότη µπορεί να έχουν διαφορετικές συντάξεις ανάλογα µε το 

πότε άρχισαν να εργάζονται για πρώτη φορά.2  

4. Μεταξύ φύλων. Σε ορισµένα ταµεία, παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, συνεχίζουν να 

υπάρχουν αρκετά πιο ευνοϊκές ρυθµίσεις για τις γυναίκες. 

Αν και για όλους τους παραπάνω διαχωρισµούς µπορούν, τουλάχιστον από αυτούς που 

ευνοούνται, να προταθούν πειστικές αιτιολογίες για την ύπαρξή τους, από οικονοµικής και 

κοινωνικής άποψης είναι µάλλον δύσκολο να δικαιολογηθούν. Για παράδειγµα, στερείται 

λογικής σε µια δηµογραφικά γερασµένη χώρα µε σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα να 

υπάρχουν συνταξιούχοι γήρατος συγκεκριµένων ταµείων και ειδικοτήτων ηλικίας µικρότερης 

ή κοντά στα 50. Πόσο µάλιστα όταν δεν πρόκειται για εργαζόµενους σε αντικειµενικά 

ανθυγιεινά επαγγέλµατα.3 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας είναι πολυδαίδαλο 

και κατακερµατισµένο διοικητικά και οργανωτικά. Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται διότι, 

παρά τη σωστή απαγόρευση ίδρυσης ταµείων κύριας ασφάλισης µισθωτών, µετά την ίδρυση 

                                                           
2 Ενδεικτική είναι η περίπτωση των δηµοσίων υπαλλήλων, όπου παλαιότερα οι εισφορές και οι 
συντάξεις εξαρτιόνταν από το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, την ύπαρξη παιδιών, και αν 
άρχισαν να εργάζονται πριν ή µετά το 1983 (OECD, 1991). 
3 Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι σε άλλες ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες έχει ήδη επέλθει ή 
δροµολογηθεί ο περιορισµός ή η κατάργηση των ΒΑΕ. Μελέτη του ΟΟΣΑ (Zaidi and Whitehouse, 
2009) αναφέρει ότι σε πολλές χώρες-µέλη του δεν υπάρχουν καν ειδικές ρυθµίσεις στα συστήµατα 
συντάξεων για εργαζόµενους σε βαριές ή επικίνδυνες εργασίες. Ως τέτοια αναφέρεται η Γερµανία, 
χώρα µε εκτεταµένη και ανεπτυγµένη βιοµηχανία, καθώς και η ∆ανία και η Σουηδία. Άλλες χώρες, 
όπως Γαλλία, Ισπανία, Φινλανδία και Ουγγαρία έχουν δροµολογήσει είτε την κατάργηση ή τη µείωση 
των πρόωρων συντάξεων λόγω ΒΑΕ, ή την µεταφορά της επιβάρυνσης από τον ∆ηµόσιο 
προϋπολογισµό στους άµεσα ενδιαφερόµενους εργαζόµενους και εργοδότες. 
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του ΙΚΑ (άρθρο 5, παρ. 5 ΑΝ 1846/1951), συνεχίστηκε η ίδρυση νέων ταµείων κύριας 

ασφάλισης, ενώ µόλις το 1979 θεσµοθετείται η απαγόρευση ίδρυσης νέων επικουρικών 

ταµείων. Οι πρώτες προσπάθειες µείωσης του κατακερµατισµένου ασφαλιστικού 

συστήµατος, ξεκίνησαν από τον τοµέα των επικουρικών συντάξεων αρχικά το 1999 µε την 

κατάργηση των επικουρικών ταµείων των υπουργείων και τη σύσταση του Ταµείου 

Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ).4 Στη συνέχεια, το 2003 

διαχωρίστηκε η κύρια και η επικουρική σύνταξη των µισθωτών οδηγώντας σε κατάργηση του 

κλάδου επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και στη δηµιουργία του Ενιαίου Ταµείου 

Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). 

Το 2008 έλαβε χώρα µία µεγάλη και συνολική αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού 

συστήµατος. Ειδικότερα, µε τον Νόµο 3655/2008 «∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση 

του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις», γνωστό και ως 

νόµο Πετραλιά, έγινε µια προσπάθεια οµογενοποίησης του συστήµατος. Ο νόµος βασικά 

προέβλεπε συγχωνεύσεις Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (για παράδειγµα το ΤΣΠ-

ΗΣΑΠ, το ΤΣΠ-ΕΤΕ, κ.ά. εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και τη δηµιουργία έξι νέων ευρέων 

φορέων κοινωνικής ασφάλισης (ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΕΑΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΤΕΑΠΑΣΑ, 

ΤΑΠΙΤ). Μετά το νόµο λειτουργούσαν 101 φορείς κοινωνικής ασφάλισης συν το δηµόσιο, 

σαφώς λιγότεροι από πριν, αλλά και πάλι αρκετοί. Μάλιστα πολλοί από τους ενταγµένους 

φορείς διατηρούν την οικονοµική και λογιστική τους αυτοτέλεια, οπότε η όποια 

εξοικονόµηση κόστους φαίνεται να προήλθε µόνο από τη µείωση των διορισµένων 

διοικητικών συµβουλίων.5 

Επιπλέον των οργανωτικών µεταβολών, ο Ν. 3655/2008 περιείχε και ασφαλιστικές ρυθµίσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η συνταξιοδότηση πατέρα αναπήρων (άρθρο 140), η επέκταση του 

πλασµατικού χρόνου σε όλες τις ασφαλισµένες των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, 

αρµοδιότητας της Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 141), µείωση εισφορών για 

ασφαλισµένες µητέρες (άρθρο 141), καθώς και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 

µητέρων (άρθρα 143 και 144). Τέλος, εµπεριέχονταν θεσµικά µέτρα µε την ίδρυση του 

Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), την ενίσχυση των ελεγκτικών 

µηχανισµών και την καθιέρωση του Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).6 

 

 

                                                           
4 Αν και η σύσταση του ΤΕΑ∆Υ παραπέµπει σε ενιαίο φορέα επικουρικής ασφάλισης ακόµα και 
σήµερα 15 χρόνια µετά την ίδρυσή του συνεχίζει να λειτουργεί στα χνάρια του παλιού διασπασµένου 
συστήµατος, αφού κάθε πρώην επικουρικό βρίσκεται σε ξεχωριστό γραφείο και εξυπηρετεί 
αποκλειστικά εργαζόµενους και συνταξιούχους που προέρχονται από το Υπουργείο στο οποίο 
αντιστοιχεί. 
5 Όπως αναφέρει ο Τήνιος (2010) πρόκειται για ενοποίηση θυρωρείου που περιορίστηκε µόνο στο 
διοικητικό συµβούλιο και στην αλλαγή ονόµατος στην είσοδο. 
6 Κάτι που µόλις πρόσφατα, δηλαδή µετά από 6 έτη, και µε τεράστια προσπάθεια από την Η∆ΙΚΑ 
άρχισε να λειτουργεί. 
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Πλαίσιο 1.  
Νόµος 3655/2008 «∆ιοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθµιση του Συστήµατος 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Λοιπές Ασφαλιστικές ∆ιατάξεις» 

Στο πρώτο µέρος του Νόµου 3655/2008 (άρθρα 1-139) παρουσιάζονται οι ενοποιήσεις ή 

εντάξεις των 133 φορέων ασφάλισης (80 ταµείων και 53 κλάδων ασφάλισης) αρµοδιότητας 

της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία 13 φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης (5 φορέων κύριας ασφάλισης, 6 φορέων επικουρικής ασφάλισης και 2 

φορέων πρόνοιας). Οι 13 φορείς ασφάλισης είναι: 

1. Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) 

2. Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) 

3. Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) 

4. Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ) 

5. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ - ΜΜΕ) 

6. Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) 

7. Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ) 

8. Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 

(ΤΑΥΤΕΚΩ) 

9. Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) 

10. Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα Σώµατα Ασφαλείας 

(ΤΕΑΠΑΣΑ) 

11. Ταµείο Προνοίας Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΑΠΙΤ) 

12. Ταµείο Προνοίας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) 

13. Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) 

 

Το διοικητικό πρότυπο για κάθε έναν από τους 13 αυτούς φορείς είναι το παρακάτω. 

Α. ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 

- µε καθορισµένες αρµοδιότητες, και 

- µε πλειοψηφία κοινωνικών εταίρων, εκπροσώπων των εντασσόµενων επαγγελµατικών 

κλάδων. 

- Οι επικεφαλής των νέων φορέων ορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 49α του 

Κανονισµού της Βουλής. 

 

Β. Ενιαίες διευθύνσεις και ενιαίοι ελεγκτικοί µηχανισµοί: 

- ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

- ∆ιεύθυνση Νοµικών Υποθέσεων 

-∆ιεύθυνση Μηχανογραφικών Εφαρµογών 

- ∆ιεύθυνση Επιθεώρησης 
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Γ. Οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια: Τηρούνται ειδικοί διακριτοί λογαριασµοί για κάθε 

Ταµείο που εντάσσεται ως ξεχωριστός τοµέας. Ο Τοµέας συνεισφέρει στα λειτουργικά έξοδα 

ανάλογα µε τα έσοδά του. 

Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του Ν. 3655/2008 δεν µεταβάλλονται οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και το ύψος των παροχών που ισχύουν για τους ασφαλισµένους πριν την 

ένταξη των Ταµείων στο νέο φορέα, καθώς επίσης δεν θίγεται η µισθολογική κατάσταση, η 

εξέλιξη και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα του εντασσόµενου προσωπικού. 

Πηγή: Ζερβού (2009). 

 

Η επόµενη µεγάλη ασφαλιστική µεταρρύθµιση που προέβλεπε και διοικητική 

αναδιοργάνωση των ασφαλιστικών δοµών έλαβε χώρα το καλοκαίρι του 2010 µε τους 

Ν.3863/2010 και Ν.3865/2010. Ειδικότερα, προβλέπεται η ενσωµάτωση του ΝΑΤ στο ΙΚΑ, 

ενώ από το 2011 οι δηµόσιοι υπάλληλοι που θα προσληφθούν θα ασφαλίζονται ως µισθωτοί 

του ΙΚΑ. Βέβαια, για τους υφιστάµενους ασφαλισµένους στο ΝΑΤ και το ∆ηµόσιο δε γίνεται 

µνεία. Τα ασφαλιστικά ταµεία που θα παραµείνουν ενεργά είναι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ο ΟΑΕΕ και 

ο ΟΓΑ. Επιπλέον, διατηρείται η χωριστή ασφάλιση συγκεκριµένων επαγγελµατικών οµάδων 

και ειδικότερα των δηµοσιογράφων (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), των ιατρών-µηχανικών-δικηγόρων 

(ΕΤΑΑ) και των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Τέλος, µε το Ν.4052/2012 Κεφ.ΙΑ αρθρ 35-48 ιδρύθηκε το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής 

Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί µε ενιαία διοικητική και οικονοµική 

οργάνωση και σε αυτό εντάχθηκαν η πλειοψηφία των επικουρικών ταµείων µεταφέροντας 

όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων τους, 

ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους. 

Αυτή τη στιγµή, σύµφωνα µε τα δηµοσιευµένα στοιχεία του συστήµατος Ήλιος, συντάξεις 

είτε γήρατος είτε αναπηρίας είτε θανάτου είτε κάποιας άλλης κατηγορίας δίδονται από 21 

φορείς. Οι 21 αυτοί φορείς αποτελούνται από 78 υποοµάδες ή κλάδους, ορισµένοι εκ των 

οποίων φαίνεται να εξυπηρετούν ορισµένες δεκάδες συνταξιούχους. Είναι χαρακτηριστικό το 

παράδειγµα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ που συνολικά παρέχει 8.208 συντάξεις και αποτελείται από 10 

τοµείς ασφάλισης. Οι συντάξεις που παρέχονται ανά τοµέα κυµαίνονται από 24 για το 

ΤΑΙΗΕΑΘ7 µέχρι 3.126 στο ΤΣΠΕΑΘ8. Ενώ και το ΤΑΑΞΤ9 έχει 52 συντάξεις, το 

ΤΑΦΕΕΤ10 86 συντάξεις και το ΤΣΕΥΠΘ11 92 συντάξεις. 

Αποτέλεσµα όλων των προαναφερθέντων µεταρρυθµίσεων µπορεί να είναι ο περιορισµός, σε 

κάποιο σχετικά σηµαντικό βαθµό, του κατακερµατισµού της κύριας και επικουρικής 

ασφάλισης, αλλά ο κατακερµατισµός συνεχίζει να υφίσταται και είναι αρκετά µεγάλος. 

                                                           
7 Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Εφηµερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης. 
8 Ταµείο Συντάξεων Προσωπικού Εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 
9 Τοµέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου. 
10 Τοµέα Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης. 
11 Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης. 
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Αποτιµώντας τις διαχρονικές ενοποιήσεις των ασφαλιστικών δοµών που έλαβαν χώρα τα 

τελευταία χρόνια καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ήταν αµιγώς επιφανειακές και ορισµένες 

φορές λόγω της προχειρότητας του σχεδιασµού τους, της βιασύνης εφαρµογής τους χωρίς 

µεταβατικές περιόδους ουσιαστικής προετοιµασίας και προσαρµογής, αλλά και των 

υποχωρήσεων σε συνδικαλιστικές πιέσεις ήταν αναποτελεσµατικές και δηµοσιονοµικά 

επιβλαβείς. Για παράδειγµα ο Ν. 3655/2008, ο οποίος µαζί µε τη συγχώνευση ή ενσωµάτωση 

των ταµείων προέβλεπε και την οικονοµική και λογιστική ανεξαρτησία των συγχωνευµένων 

τοµέων, καθώς και χωριστές διοικητικές δοµές και πληροφοριακά συστήµατα. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ΕΤΑΑ όπου κάθε τοµέας (πρώην ταµείο) έχει και 

διαφορετικό πληροφοριακό σύστηµα, ενώ φαίνεται να διατηρεί ξεχωριστά λογιστήρια µε 

αντίστοιχα λογιστικά συστήµατα και µητρώα. Τα υφιστάµενα πληροφοριακά συστήµατα 

πολλές φορές δεν είναι συµβατά µεταξύ τους, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν 

υπήρχαν καν πληροφοριακά συστήµατα (ΤΑΥΤΕΚΩ). Μια περίπτωση όπου η ενοποίηση 

ταµείων έγινε µε δηµοσιονοµικό κόστος είναι και αυτή του ΟΑΕΕ, όπου οι ασφαλισµένοι του 

ενιαίου φορέα µπορούσαν να λάβουν σύνταξη είτε µε το καθεστώς του παλιού φορέα στον 

οποίο ανήκαν (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑΥ) είτε µε του ενιαίου. Ο τελευταίος έδινε κατά κανόνα 

συντάξεις υψηλότερες από το ΤΑΕ και το ΤΣΑΥ, µε τους εκεί ασφαλισµένους να τον 

προτιµάνε και χαµηλότερες από το ΤΕΒΕ µε τους εκεί ασφαλισµένους να παραµένουν στο 

παλαιό καθεστώς. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι και διοικητικά το σύστηµα δεν έγινε παντού 

περισσότερο ευέλικτο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το ΕΤΑΑ όπου υπάρχουν τρεις 

επταµελείς διοικούσες επιτροπές, οι οποίες συστήνονται από συνδικαλιστικούς φορείς και 

µέλη αυτών των διοικουσών συµµετέχουν και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΤΑΑ. 

Σχηµατικά το σύστηµα συντάξεων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 1.1: Σχηµατική παρουσίαση του συστήµατος συντάξεων στην Ελλάδα του 2009 

Κατηγορία πληθυσµού Βαθµίδες Προστασίας Φορέας Ασφάλισης Πηγή χρηµατοδότησης 

1. Ανασφάλιστοι άνω των 
65 

Βασική σύνταξη (θα αποσυρθεί 
σταδιακά για τους αγρότες) 

ΟΓΑ 

Κρατική επιχορήγηση  
(κάλυψη εσόδων) 

Αγρότες 
Βασική + κύρια (από 1998) 
(«Κύρια σύνταξη» ΟΓΑ 1998) 

Εισφορές, κρατική συµµετοχή (% 
εισφορών), επιχορήγηση 

2. (Α) ∆ηµόσιοι υπάλληλοι  Κύρια,  
επικουρική (συχνά διπλή),  
εφάπαξ 

Υπουργείο Οικονοµικών - Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους 

Κρατικός Προϋπολογισµός + 
Εισφορές εργαζοµένων 

Τ
Ο

 Σ
Υ

Σ
Τ

Η
Μ

Α
 Τ

Ω
Ν

 Ν
Ε

Ο
Ε

ΙΣ
Ε

Ρ
Χ

Ο
Μ

Ε
Ν

Ω
Ν

 (Ν
Ο

Μ
Ο

Σ
 2089/92) 

Στρατιωτικοί 
(α) τ. ΤΕΑ∆Υ 
(β) Μετοχικά Ταµεία 

Εισφορές 
Κοινωνικοί πόροι (Β) Ειδικό Καθεστώς ΙΚΑ 

(π.χ. ΕΟΤ) 

Κύρια,  
επικουρική, 
εφάπαξ 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για κύρια 

3. Εργαζόµενοι ιδιωτικού 
τοµέα 
(Α) ΙΚΑ: 
(i) 

Κύρια ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Εισφορές + τριµερής 
χρηµατοδότηση + 
χρηµατοδότηση ελλειµµάτων 

(ii) Κύρια + Επικουρική 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ + 
ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ + άλλο επικουρικό 

Εισφορές 
Εισφορές + Κοινωνικοί πόροι 

(iii) Κύρια + Επικουρική + εφάπαξ + Ταµεία Πρόνοιας Εισφορές 

(Β) Ναυτικοί Κύρια + Επικουρική + εφάπαξ ΝΑΤ, ΚΑΑΝ, κλπ. 
Εισφορές + Επιχορηγήσεις + 
Κοινωνικοί πόροι 

4. Εργαζόµενοι δηµόσιου 
τοµέα (δηµόσιες 
επιχειρήσεις, ∆ΕΗ, 
Τράπεζες) 

Κύρια + Επικουρική + εφάπαξ 

«Ειδικά Ταµεία» (για κάθε 
επιχείρηση) ή ειδικοί κλάδοι στο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Εισφορές (µεγαλύτερο µέρος 
από εργοδότη) 
Χρηµατοδότηση ελλειµµάτων 
από εργοδότη ΙΚΑ + Ειδικά ταµεία για επικουρική 

ΟΑΠ-∆ΕΗ 
Εισφορές και κάλυψη 
ελλειµµάτων 

5. Αυτοαπασχολούµενοι 

Κύρια ΟΑΕΕ 
Εισφορές (ανά κλάση) 
Επιχορηγήσεις από ∆ηµόσιο 

Κύρια + Επικουρική ΟΑΕΕ + επικουρικό ταµείο 

6. Ελεύθεροι 
επαγγελµατίες 
 
 
(Α) Αυτοαπασχολούµενοι 

Κύρια ΕΤΑΑ 
Κοινωνικοί πόροι, Εισφορές, 
Πρόσοδοι περιουσίας 

Κύρια + Επικουρική ΕΤΑΑ + τοπικά ταµεία δικηγόρων 

(Β) Μισθωτοί Συχνά δύο βασικές συντάξεις   

ΕΚΑΣ (Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) 
Καταβάλλεται µετά από έλεγχο πόρων σε όλους τους χαµηλοσυνταξιούχους του αστικού τοµές, εκτός ΟΓΑ ηλικίας µεγαλύτερης από τα όρια του 
ΙΚΑ (ανεξαρτήτως Ταµείου). 

Τιµητικές Συντάξεις 
Πολεµικές, Εθνικής Αντίστασης, Τοπικής αυτοδιοίκησης, προσωπικές, βουλευτικές, κλπ. 

Πηγή: Τήνιος 2010. 
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1.3 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

1.3.1 Εισαγωγή 

Ο βασικός σκοπός της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα µέσω των Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΦΚΑ) είναι η προστασία των ασφαλισµένων από κινδύνους όπως είναι το γήρας, 

η αναπηρία και ο θάνατος, η ασθένεια και η µητρότητα, τα εργατικά ατυχήµατα και η 

επαγγελµατική νόσος (Ζερβού, 2009). ∆εδοµένου ότι το ασφαλιστικό σύστηµα στην Ελλάδα 

παρουσιάζει µικτή µορφή, δηλαδή ένα σηµαντικό τµήµα των εσόδων των ΦΚΑ προέρχεται 

από το κράτος και ένα άλλο τµήµα από τις εισφορές των ασφαλισµένων, ενώ πολλά ταµεία 

εισπράττουν κοινωνικούς πόρους-φόρους, καθίσταται προφανές ότι, σε συνθήκες έντονης και 

µακροχρόνιας οικονοµικής ύφεσης µε εξαιρετικά δεσµευτικούς δηµοσιονοµικούς 

περιορισµούς, το τµήµα των εσόδων που προέρχεται από το κράτος και τους κοινωνικούς 

πόρους µειώνεται και αυξάνεται δυσανάλογα η σηµασία του δεύτερου τµήµατος, δηλαδή των 

εισφορών των ασφαλισµένων.  

Αυτό σηµαίνει ότι αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιµότητα και την αποτελεσµατική λειτουργία 

των ΦΚΑ είναι η ικανότητά τους να εισπράττουν τις ασφαλιστικές εισφορές από τους 

ασφαλισµένους τους και τους άλλους υπόχρεους12, διότι χωρίς αυτές καθίσταται 

προβληµατική η χρηµατοδότηση των παροχών προς τους ασφαλισµένους τους, είτε πρόκειται 

για παροχές υγείας, σύνταξης ή πρόνοιας. Το πρόβληµα που τίθεται µε βάση την 

πραγµατικότητα της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα είναι διττό: από τη µία πλευρά, οι 

ΦΚΑ πρέπει να εισπράττουν τις ασφαλιστικές εισφορές σε τακτικά χρονικά διαστήµατα από 

τους συνεπείς ασφαλισµένους και υπόχρεους και, από την άλλη πλευρά, πρέπει να 

εφαρµόσουν κατάλληλη στρατηγική για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών 

οφειλών και την αποτροπή δηµιουργίας νέων. Στο πλαίσιο της οικονοµικής ύφεσης που 

διανύει η χώρα, η αναγκαιότητα αυτή γίνεται ακόµη πιο επιτακτική. Αν και οι λόγοι είναι 

πολλοί, µεταξύ των οποίων η αύξηση της ανεργίας και η µείωση των απασχολούµενων, το 

κλείσιµο µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων, η σηµαντική µείωση των εισοδηµάτων που 

αντιµετωπίζουν πολλές επαγγελµατικές οµάδες, το αποτέλεσµα είναι ένα και αφορά στη 

µείωση των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία µείωση ενισχύεται από την έξαρση 

της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας13. Εποµένως, είναι ξεκάθαρο ότι η οµαλή ροή των 

ασφαλιστικών εισφορών αυτών που απασχολούνται ακόµη, καθώς και οι απαραίτητες 

προσπάθειες στην κατεύθυνση της είσπραξης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδια την επιβίωση του συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης της χώρας.  

 

                                                           
12 Υπόχρεος καταβολής ασφαλιστικών είναι λόγου χάρη ο εργοδότης, ο οποίος καταβάλλει εισφορές 
για τους εργαζόµενους που απασχολεί στην επιχείρησή του, συνήθως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ είναι 
ταυτόχρονα και ο ίδιος ασφαλισµένος σε κάποιο άλλο ΦΚΑ, π.χ. ΟΑΕΕ.  
13 Οφείλει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου ΑΡΤΕΜΙΣ δείχνουν µείωση των 
ποσοστών ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας από τον Σεπτέµβριο του 2013, οπότε θεσµοθετήθηκε 
υψηλότερο πρόστιµο για τους παραβάτες και εντάθηκαν οι έλεγχοι.  
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1.3.2 Ύψος ασφαλιστικών εισφορών 

Το µεγαλύτερη τµήµα των εργαζόµενων είναι µισθωτοί και ως εκ τούτου ασφαλισµένοι στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Ερευνών Εργατικού ∆υναµικού (ΕΕ∆) το τέταρτο 

τρίµηνο του 2013 το 41,2% των εργαζόµενων είχαν ως κύριο ταµείο ασφάλισης το ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ, το 17,7% τον ΟΑΕΕ, το 14,7% το ∆ηµόσιο και το 14,6% τον ΟΓΑ. Αθροιστικά, 

στους τέσσερις αυτούς ΦΚΑ είναι ασφαλισµένο το 88,2% των εργαζοµένων στη χώρα.  

Οι εισφορές για κύρια σύνταξη ενός ασφαλισµένου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αγγίζουν το 20% των 

αποδοχών του, εκ των οποίων 13,33% καταβάλλεται από τον εργοδότη και 6,67% από τον 

εργαζόµενο (βλέπε Πίνακα 1 στο Παράρτηµα). Η ενοποίηση των ΦΚΑ που επιχειρήθηκε µε 

το Ν.3655/2008 είχε σαν αποτέλεσµα την εξοµοίωση των ασφαλιστικών εισφορών προς τα 

κάτω και, συγκεκριµένα, οι εισφορές των ταµείων που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

µειώθηκαν για να προσεγγίσουν εκείνες του ταµείου υποδοχής, ενώ δεν καταγράφεται καµία 

περίπτωση αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη.14 ∆ιαφορά υπάρχει 

όµως ως την περίοδο προσαρµογής, καθώς σε µερικούς ΦΚΑ η προσαρµογή διαρκεί 

σηµαντικά περισσότερο από άλλους (βλέπε, π.χ. ΤΣΠ-ΑΤΕ όπου προβλέπεται εξίσωση την 

1/1/2011 έναντι ΤΣΠ-ΗΣΑΠ όπου η σχετική ηµεροµηνία είναι 1/1/2022 ή ΤΣΕΑΠΓΣΟ όπου 

η σχετική ηµεροµηνία είναι 1/8/2018). Θα ήταν ενδιαφέρον να µελετήσει κάποιος τα 

αποτελέσµατα µελέτης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφορικά µε το αν και οι 

παροχές των ταµείων αυτών προσαρµόστηκαν στο επίπεδο των παροχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

προς τους ασφαλισµένους του, όπως έχει σχεδιαστεί να συµβεί µε τις ασφαλιστικές εισφορές. 

Σε αντιδιαστολή, οι αρχικά ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν είδαν καµία διαφορά στις 

ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη που πληρώνουν.15  

Όσον αφορά στον ΟΑΕΕ, τον δεύτερο µεγαλύτερο ΦΚΑ, οι ασφαλισµένοι κατατάσσονται σε 

δέκα υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες και τέσσερις προαιρετικές (βλέπε Πίνακα 2 στο 

Παράρτηµα). Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ κατατάσσονται στην 1η 

ασφαλιστική κατηγορία και µετατάσσονται στις επόµενες υποχρεωτικές µετά τη 

συµπλήρωση τριών ετών. Η µετάταξη στην επόµενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 

1η του επόµενου έτους από τη συµπλήρωση της τριετίας. Ο ασφαλισµένος διατηρεί το 

δικαίωµα να ζητήσει την ένταξή του σε υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία. Ένα βασικό 

ζήτηµα που τίθεται µε τις ασφαλιστικές εισφορές του ΟΑΕΕ είναι ο τρόπος υπολογισµού των 

µηνιαίων αποδοχών, βάσει των οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε 

κατηγορίας. Επιπλέον, ένα ακόµη ζήτηµα είναι η προσαρµογή των εκτιµήσεων του ΟΑΕΕ 

για τις µηνιαίες αποδοχές των ασφαλισµένων τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στα 

δεδοµένα της ύφεσης, η οποία προκάλεσε τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών.  

 

                                                           
14 Ακόµη και για το ταµείο της ΤτΕ που διατήρησε την ανεξαρτησία του προβλέπεται σταδιακή 
εξοµοίωση των ασφαλιστικών εισφορών ως την 1/1/2022. 
15 Είναι ενδιαφέρον ότι κάποια ταµεία συνεχίζουν να λειτουργούν ανεξάρτητα και µε εντελώς 
διαφορετικούς κανόνες και ύψος ασφαλιστικών εισφορών (βλέπε Πίνακα 3 στο Παράρτηµα το 
παράδειγµα του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).  
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1.3.3 ∆ιαστάσεις του προβλήµατος των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών 

Οι µεγαλύτεροι ΦΚΑ στη χώρα σε όρους αριθµού ασφαλισµένων είναι το Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), ο 

Οργανισµός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και το Ενιαίο Ταµείο 

Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ). Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν υπάρχει κανένας ΦΚΑ, 

µεγαλύτερος ή µικρότερος, ο οποίος να µην αντιµετωπίζει δυσκολίες µε την είσπραξη των 

ασφαλιστικών εισφορών του. Σύµφωνα µε τα στοιχεία των ίδιων των ΦΚΑ, το πρόβληµα δεν 

είναι νέο, καθώς ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές υπήρχαν ανέκαθεν, όµως 

αδιαµφισβήτητα έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Οι αιτίες έχουν να κάνουν, κατά κανόνα, 

µε την επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών λόγω της οικονοµικής ύφεσης και την 

έλλειψη ρευστότητας από πλευράς επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούµενων, ενώ δεν µπορούν 

να αποκλειστούν περιπτώσεις εκµετάλλευσης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας χωρίς 

την ύπαρξη πραγµατικών οικονοµικών προβληµάτων. Εποµένως, είναι καίριας σηµασίας η 

συγκρότηση και λειτουργία ενός µηχανισµού είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, 

ληξιπρόθεσµων και µη, ο οποίος θα µπορέσει καταρχάς να αξιολογήσει τη δυνατότητα 

είσπραξης των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών και τους προσφορότερους τρόπους για 

αυτό.  

 

Πίνακας 1.2: Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς ΦΚΑ (σε εκατ. ευρώ) 

 12/2011 12/2012 12/2013 Οφειλέτες 

12/2013 

Οφειλέτες σε 

ρύθµιση 

3/2014 

Ρυθµιζόµενα 

ποσά 

3/2014 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 7.003 7.723 13.540 404.255 42.804 1.132 

ΟΑΕΕ 5.620 7.154  663.664 64.752 425 

ΤΣΑΥ    499 362 4 

ΤΑΝ  99  10.200   

ΤΣΜΕ∆Ε    46.363   

ΟΓΑ 459 513  351.164   

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

 

Στον Πίνακα 1.2 εµφανίζονται όσα στοιχεία είναι διαθέσιµα για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές 

επιλεγµένων ΦΚΑ. Ενδεικτικό του προβλήµατος είναι ότι το ΙΚΑ είχε ληξιπρόθεσµες 

ασφαλιστικές εισφορές ύψους 7 δις στο τέλος του 2011, δηλαδή στη διάρκεια της ύφεσης. 

Ένα χρόνο µετά (2012) οι οφειλές αυτές αυξήθηκαν κατά 10,3% σε 7,7 δις, ενώ στο τέλος 

του 2013, οπότε η ύφεση βρισκόταν στο απόγειο της και η ανεργία ήταν στα υψηλότερα 

επίπεδα των τελευταίων ετών (27,5%), οι ανείσπρακτες οφειλές σηµείωσαν αύξηση 75,3% 

και εκτινάχθηκαν στο αστρονοµικό ποσό των 13 δις ευρώ. Το ποσό αυτό είναι εντυπωσιακό, 

αν αναλογιστεί κανείς ότι το ΙΚΑ το 2013 πλήρωσε για συντάξεις 10,8 δις ευρώ, δηλαδή οι 

οφειλές προς το ταµείο είναι περισσότερες από τις συντάξεις που πληρώνει. Επιπλέον, η 

αύξηση των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ την περίοδο 2011-2012 
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ήταν 27,3%, όµως ο ΟΑΕΕ χαρακτηρίζεται από τον µεγαλύτερο αριθµό οφειλετών το 2013, 

γεγονός που συνεπάγεται µεγαλύτερες δυσκολίες στην είσπραξη αυτών, αλλά καλύτερες 

προοπτικές είσπραξης, µιας και υπάρχει διασπορά του κινδύνου (πολλοί µικροί οφειλέτες 

έναντι λίγων µεγάλων οφειλετών). Είναι πιθανόν η αύξηση των ληξιπρόθεσµων 

ασφαλιστικών εισφορών να οφείλεται στην αδυναµία είσπραξης των παλαιότερων οφειλών, 

καθώς και στην προσθήκη νέων, εφόσον οι οικονοµικές συνθήκες δεν βελτιώνονται.  

 

1.3.4 Πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί ή δροµολογηθεί 

 

Μεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της λειτουργίας των ΦΚΑ και της εξασφάλισης της βιωσιµότητάς 

τους έµφαση δόθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας στη µεταρρύθµιση των 

µηχανισµών και των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, εµπρόθεσµων και 

εκπρόθεσµων, καθώς και στη βελτίωση της συµµόρφωσης, απογραφής, υποβολής και 

καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών. Όσον αφορά στην είσπραξη των Εισφορών 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΚΑ) οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εργασίας στοχεύουν στην 

καταπολέµηση είτε της υστέρησης συµµόρφωσης (υπολειπόµενη ή παραλειπόµενη δήλωση 

υποχρέωσης ΕΚΑ) είτε της υστέρησης είσπραξης (ελλιπής καταβολή της καταγεγραµµένης 

υποχρέωσης).  

Η πιο σηµαντική πιθανόν πρωτοβουλία µε στόχο τον εξορθολογισµό και την 

αποτελεσµατικότερη λειτουργία είσπραξης των ΕΚΑ από τους ΦΚΑ, τουλάχιστον αυτών που 

είναι σε καθυστέρηση, έχει να κάνει µε την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2013.16 

Αναλυτικές πληροφορίες και περιγραφή του ΚΕΑΟ έχουν προηγηθεί σε προηγούµενη 

ενότητα για τις µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις του Υπουργείου Εργασίας, ενώ στη συνέχεια 

της παρούσης γίνεται αναφορά σε πιθανές επεµβάσεις για τη βελτιστοποίηση της 

αποτελεσµατικότητάς του. Εκτός από το ΚΕΑΟ, όµως, το Σεπτέµβριο του 2013 σχεδιάστηκε 

ένας ακόµη αριθµός µέτρων-πρωτοβουλιών άµεσης εφαρµογής µε στόχο τη διαχρονική 

ενίσχυση των εσόδων των ΦΚΑ αρχής γενοµένης από το 2014. Οι κυριότερες πρωτοβουλίες 

περιλαµβάνουν:  

α) Την υποχρέωση µηνιαίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (ΑΠ∆) στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες στο παρελθόν υποβάλλονταν σε τριµηνιαία συχνότητα. Με τον τρόπο 

αυτό επετράπη ο µηνιαίος έλεγχος και η διασταύρωση των δηλωθεισών και µε τις 

καταβληθείσες Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΚΑ), άρα ο ταχύτερος εντοπισµός 

ασυµφωνιών και η λήψη µέτρων για την τακτοποίησή τους. Επιπλέον, η µηνιαία καταβολή 

επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και των 

αυτοαπασχολούµενων και πιθανότατα θα συµβάλλει στην αύξηση των εσόδων των ΦΚΑ 

µέσω της µείωσης των µελλοντικών ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών.  

                                                           
16 Ανάλογη υπηρεσία είναι σε λειτουργία στην Ιταλία µε πολύ καλά αποτελέσµατα, όπως αναφέρεται 
στο 2ο κεφάλαιο της παρούσης µελέτης.  
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β) Την ενοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των επικουρικών συντάξεων και των 

εφάπαξ παροχών των µισθωτών εργαζοµένων µε τις ΕΚΑ µέσω των ΑΠ∆ µειώνοντας έτσι το 

κόστος για τους ασφαλισµένους και το ΙΚΑ, µέσω της µείωσης της γραφειοκρατίας, και 

επιτρέποντας την καλύτερη εποπτεία της διαδικασίας.  

γ) Την εισαγωγή συστήµατος διασταυρώσεων των ΑΠ∆ που υποβάλλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε 

τον ΟΑΕ∆. Στόχος είναι η καταπολέµηση των ανακριβών δηλώσεων και µέσω αυτής η 

αύξηση του ύψους των δηλούµενων ΕΚΑ στις ΑΠ∆.  

δ) Την εισαγωγή νέου συστήµατος αξιολόγησης κινδύνου για τον προσδιορισµό των 

χαρακτηριστικών εκείνων των εργοδοτών και των ασφαλισµένων που είναι πιο πιθανό να 

επιχειρήσουν να αποφύγουν την πληρωµή των ασφαλιστικών εισφορών, τουλάχιστον στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το επόµενο βήµα λογικά είναι να κινηθούν οι ελεγκτικές υπηρεσίες µε βάση τις 

πληροφορίες που θα τους παρέχει το σύστηµα αξιολόγησης.  

ε) Τη βελτίωση της ολοκλήρωσης και της ενοποίησης των συστηµάτων, καθώς και την 

αναβάθµιση της µηχανογράφησης από την Η∆ΙΚΑ του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του Ταµείου 

Νοµικών (ΤΑΝ).  

Αναφορικά µε τη βεβαίωση διαφορών στις ασφαλιστικές οφειλές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (διαφορά 

δηλωµένων έναντι καταβαλλόµενων), η διαδικασία αυτοµατοποιήθηκε καθιστώντας 

ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη τη διασταύρωση, την ταυτοποίηση και την 

παρακολούθηση των περιστατικών µη καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ, µέσω 

ειδικής εφαρµογής του ΟΠΣ-ΙΚΑ, η επίδοση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στον 

συναλλασσόµενο γίνεται άµεσα µε ηλεκτρονικό τρόπο και, µάλιστα, ενηµερώνεται 

ταυτόχρονα και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οπότε ο συναλλασσόµενος δε µπορεί να επικαλεστεί ότι 

αγνοεί την ειδοποίηση.  

Μία ακόµη πολύ σηµαντική πρωτοβουλία στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της είσπραξης 

ληξιπρόθεσµων ΕΚΑ αποτελεί η δυνατότητα αυτόµατου συµψηφισµού επιστροφών ΦΠΑ και 

φόρου φυσικών προσώπων µε ασφαλιστικές οφειλές (ΚΥΑ Β/7/11711/884/2014) από τον 

Απρίλιο του 2014 µε τη µεσολάβηση του ΚΕΑΟ, το οποίο αναλαµβάνει την επικοινωνία µε 

τις φορολογικές αρχές (τυπικά µε τη ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τις ∆ΟΥ). 

Επιπλέον, µε βάση το Ν.4254/2014, επίσης από τον Απρίλιο του 2014, θεσµοθετήθηκε η 

δυνατότητα συµψηφισµού επιδοτήσεων Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που 

καταβάλλονται σε ασφαλισµένους στον ΟΓΑ και τον ΟΑΕΕ από τον Οργανισµό Πληρωµών 

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) µε 

ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και επιστροφές στους αγρότες του ειδικού φόρου 

κατανάλωσης στα καύσιµα. Ρόλο κλειδί σε αυτή τη διαδικασία έχει η Η∆ΙΚΑ, η οποία έχει 

αναλάβει την ανταλλαγή και επεξεργασία των πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών. Στόχος 

των πρωτοβουλιών αυτών είναι να κατευθυνθούν πόροι προς την κοινωνική ασφάλιση ακόµη 

και χωρίς τη σύµφωνη γνώµη των οφειλετών, δηλαδή να επιτευχθεί η αναγκαστική πληρωµή 

των ασφαλιστικών οφειλών. Ωστόσο, τέτοιες πρακτικές οφείλουν να ασκούνται µε σύνεση, 

ώστε να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν τα σφάλµατα και να µην οδηγούνται σε παύση 
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εργασιών επιχειρήσεις και επαγγελµατίες που ενδεχοµένως να µπορούσαν στο κοντινό 

µέλλον να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους εντόκως.  

Αναφορικά µε τον ΟΓΑ, ο οποίος εµφανίζει ιδιαιτερότητες και αρκετές αδυναµίες στην 

είσπραξη των ΕΚΑ, καθώς υπάρχει µεγάλη ανοµοιογένεια των ασφαλισµένων του που είναι 

ταυτόχρονα εργοδότες (άρα πληρώνουν ΕΚΑ για τα άτοµα που απασχολούν) και 

ασφαλισµένοι (πληρώνουν ΕΚΑ για λογαριασµό τους, όπως και οι αυτοαπασχολούµενοι µε 

τη διαφορά ότι οι πρώτοι δεν έχουν έδρα, άρα είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν), ενώ συχνά 

οι ασφαλισµένοι είναι αλλοδαποί µε ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας και, εποµένως, δύσκολο να 

εντοπιστούν, έχει ξεκινήσει η διαδικασία συγκρότησης µιας υπηρεσίας επιθεώρησης και µιας 

υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου µε στόχο τον καλύτερο έλεγχο των εσόδων του οργανισµού 

από τις ΕΚΑ. Τα βασικότερα προβλήµατα του ΟΓΑ που επηρεάζουν αρνητικά τη δυνατότητά 

του να εισπράξει ασφαλιστικές εισφορές έχουν να κάνουν µε την αποσπασµατική 

οργανωτική δοµή του (µόνο 3 από τα 8 περιφερειακά γραφεία µπορούν να εισπράξουν 

εισφορές), την απουσία ειδικής υπηρεσίας για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών, 

την αδύναµη λειτουργικά κεντρική διοίκηση, καθώς ούτε εκεί υπάρχει µονάδα είσπραξης 

οφειλών, ενώ δεν υπάρχει διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των ασφαλιστικών οφειλών. 

Είναι απορίας άξιο το γεγονός ότι µέχρι σήµερα η είσπραξη των ΕΚΑ και των ασφαλιστικών 

οφειλών εναπόκειτο ουσιαστικά στη διάθεση των οφειλετών. 

Επιπλέον, το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, ο κλάδος των εργαζοµένων στο χώρο της υγείας, φαίνεται να 

προχωρά στην αξιοποίηση των υπηρεσιών ελεγκτικών εταιρειών, προκειµένου να βελτιώσει 

την εισπρακτική ικανότητά του αναφορικά τόσο µε τις εµπρόθεσµες όσο και µε τις 

εκπρόθεσµες ΕΚΑ. Θα ήταν χρήσιµο να αξιολογηθεί η πρακτική αυτή και να εξαχθούν 

συµπεράσµατα, ώστε να µπορέσει ενδεχοµένως να επεκταθεί και σε άλλους ΦΚΑ. 

 

Επιπλέον πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των εσόδων των ΦΚΑ 

Μεταξύ των εν λόγω πρωτοβουλιών βρίσκονται οι διασταυρώσεις στοιχείων ασφαλισµένων 

από τους ΦΚΑ µε πληροφορίες για περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές ροές, 

καθώς αυξάνεται η διαθεσιµότητα των ΑΦΜ στα αρχεία των ασφαλισµένων. Επιπλέον, µέσω 

των µηναίων στοιχείων µισθοδοσίας είναι πλέον εφικτός ο έλεγχος της ορθότητάς τους µε τη 

διασταύρωση των διαθέσιµων πληροφοριών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις φορολογικές αρχές, 

µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) ήδη από τον Απρίλιο 

του 2014, ώστε να προσδιορίζονται ορθά οι ασφαλιστικές εισφορές των µισθωτών. Από την 

άλλη πλευρά, ενώ ο αυτοµατοποιηµένος έλεγχος των καταβαλλόµενων και η διασταύρωσή 

τους µε τις δηλωθείσες ασφαλιστικές εισφορές στους ΦΚΑ που λειτουργούν υπό τη σκέπη 

της Η∆ΙΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΤΑΝ) γίνεται µε τρόπο ανάλογο µε αυτόν που ήδη 

περιγράφηκε για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν εκδίδεται Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής ή κάτι ανάλογο 

και δεν ενηµερώνεται ο υπόχρεος άµεσα, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Πρόκειται για µια παράλειψη που θα µπορούσε να διορθωθεί και ενδεχοµένως να συµβάλλει 

στην αύξηση της συµµόρφωσης των ασφαλισµένων των συγκεκριµένων ΦΚΑ. Από την άλλη 

πλευρά, σε κάποιους ΦΚΑ η διορία πληρωµής των ασφαλιστικών οφειλών είναι µακρά, µε 
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αποτέλεσµα να δηµιουργούνται εκ των πραγµάτων καθυστερήσεις στην είσπραξη των 

οφειλόµενων. Η µείωση της διορίας αποπληρωµής και η συχνότερη καταβολή µικρότερων 

δόσεων ΕΚΑ θα ήταν µια θετική εξέλιξη για τις οικονοµικές εισροές των ΦΚΑ.  

 

1.3.5 Βελτίωση συµµόρφωσης απογραφής, υποβολής και καταβολής 

Βασική προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία είσπραξης των ΦΚΑ είναι η πλήρης γνώση 

του αριθµού των ασφαλισµένων τους, δηλαδή της βάσης των ασφαλισµένων από τους 

οποίους οι ΦΚΑ αναµένουν να εισπράξουν εισφορές, στοιχείο που µόνο µια απογραφή 

µπορεί να αποδώσει. Σήµερα ισχύει ένα περίπλοκο και χρονοβόρο σύστηµα καταχώρισης των 

ίδιων ή παρόµοιων πληροφοριών από τους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούµενους και τους 

µισθωτούς εργαζόµενους σε διαφορετικές δηµόσιες υπηρεσίες και τους ΦΚΑ. Το σύστηµα 

αυτό οφείλει να απλοποιηθεί σηµαντικά και η σύνδεση της ΕΡΓΑΝΗ µε το σύστηµα των 

ΑΠ∆ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µπορεί να αποτελέσει µία ελκυστική λύση, τουλάχιστον για τους 

ασφαλισµένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους εργοδότες.  

Εφόσον καθοριστεί µε ακρίβεια η ασφαλιστική βάση του κάθε ΦΚΑ µπορούν να τεθούν σε 

εφαρµογή οι διαδικασίες καταβολής και εντοπισµού των εισφορών που δεν αποδίδονται. Στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λειτουργεί ήδη µηχανισµός έκδοσης Πράξεων Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) µε τη 

βοήθεια του ΟΠΣ-ΙΚΑ και η επίδοση αυτών πραγµατοποιείται είτε µε επίσκεψη του 

εργοδότη στα γραφεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µετά από τηλεφωνική πρόσκληση, είτε µε συστηµένη 

αποστολή στην έδρα της επιχείρησης. Η επίδοση των ΠΕΕ είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ώστε 

να εξασφαλίζεται η αποφυγή ενστάσεων κατά αυτών και ανακοπών της ταµειακής 

βεβαίωσης. Σε άλλους ΦΚΑ όµως δεν υπάρχει αντίστοιχη διαδικασία (π.χ. ΟΓΑ), ενώ σε 

ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει διαδικασία που απέχει όµως σηµαντικά από εκείνη του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον τοµέα Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων (Ε∆Ε) του ΕΤΑΑ η προθεσµία καταβολής των βεβαιωµένων οφειλών φτάνει το 

εξάµηνο. Αντίστοιχα, στον τοµέα Υγειονοµικών (µισθωτών ή ελεύθερων επαγγελµατιών) του 

ΕΤΑΑ εκκρεµεί η επικαιροποίηση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασφαλισµένου (ΗΦΑ), 

εποµένως δεν είναι εφικτή η λειτουργία ελεγκτικού µηχανισµού για τις τρέχουσες εισφορές. 

Είναι, λοιπόν, χρήσιµο να γίνει µια ex post αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας (ύψος 

εισπράξεων και χρόνος µέχρι την είσπραξη) των διαφορετικών µεθόδων και να υιοθετηθεί η 

πιο αποδοτική. 

Ο εντοπισµός αυτών που δεν πλήρωσαν τις ΕΚΑ που τους αναλογούν είναι το πρώτο βήµα 

στη διαδικασία είσπραξης εκπρόθεσµων ΕΚΑ και το δεύτερο βήµα είναι η λήψη µέτρων 

αναγκαστικής ύπαρξης. Στο πλαίσιο του εντοπισµού λειτουργούν τρία διακριτά ελεγκτικά 

όργανα: α) οι επιθεωρητές των περιφερειακών γραφείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, β) οι επιθεωρητές 

της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και γ) η ειδική 

γραµµατεία του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Στο πεδίο της αναγκαστικής 

είσπραξης ΕΚΑ, όπου διαπιστώνονται σηµαντικές διαφοροποιήσεις µεταξύ των ΦΚΑ (π.χ. εκ 

διαµέτρου αντίθετη διαχείριση από τον ΟΓΑ και τον κλάδο νοµικών του ΕΤΑΑ), έχει 

συντελεστεί σηµαντική πρόοδος µε τη συγκρότηση και λειτουργία του ΚΕΑΟ. 
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1.3.6 Προτάσεις πολιτικής 

Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Υπουργείου Εργασίας και τις δράσεις µέχρι σήµερα, στο 

πλαίσιο των µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας µας αναµένεται ως τον Ιούνιο του 2017 η 

είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών να γίνεται από τις φορολογικές αρχές (βλέπε Κ.Υ.Α. 

αριθ. πρωτ.: 13725/4430/26.6.2014). Εποµένως, ο χρόνος που αποµένει ως την τελική 

υλοποίηση των σχεδίων για την ενοποίηση των συστηµάτων είσπραξης ασφαλιστικών 

εισφορών και φόρων πρέπει να ειδωθεί ως µια µεταβατική περίοδος και να αναλωθεί στην 

προετοιµασία αυτής της ενοποίησης, ώστε να πραγµατοποιηθεί µε τη µεγαλύτερη δυνατή 

επιτυχία και τα λιγότερα δυνατά προβλήµατα. Η εµπειρία άλλων χωρών στη µεταρρύθµιση 

της διαδικασίας είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών (βλέπε προηγούµενη ενότητα) 

αποδεικνύει ότι είναι αποφασιστικής σηµασίας για την επιτυχηµένη εφαρµογή του 

εγχειρήµατος η επαρκή προετοιµασία των δύο συστηµάτων.  

 

1. ∆ιεύρυνση των αρµοδιοτήτων του ΚΕΑΟ 

Τούτων δοθέντων, η ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των ληξιπρόθεσµων 

ασφαλιστικών εισφορών µε τη δηµιουργία του ΚΕΑΟ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, 

διότι επιχειρεί να διαµορφώσει ένα ενιαίο σύστηµα είσπραξης των ληξιπρόθεσµων 

ασφαλιστικών εισφορών (αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η συγκρότηση του µητρώου 

των ασφαλισµένων, οι κοινές διαδικασίες ελέγχου και οι τακτικές είσπραξης), το οποίο όµως 

εύκολα µπορεί να επεκταθεί και στις µη ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές. Προς το 

παρόν, το ΚΕΑΟ υπόκειται µεν στη δικαιοδοσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά είναι αρµόδιο για την 

είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών, τη δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου 

οφειλετών, την ενηµέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη οφειλής, την ένταξή τους σε 

καθεστώς ρύθµισης οφειλών και τη λήψη µέτρων αναγκαστικής είσπραξης επίσης για τον 

ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ. Αυτό σηµαίνει ότι οι υπόλοιποι ΦΚΑ δεν εξυπηρετούνται. Σε 

ένα ενιαίο σύστηµα είσπραξης θα έπρεπε να περιλαµβάνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς, 

ακόµη και αυτοί που διαθέτουν δικά τους συστήµατα είσπραξης των ασφαλιστικών 

εισφορών, προκειµένου να καταστούν εφικτές εξοικονοµήσεις δαπανών από την 

πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας.  

Μέχρι σήµερα το ποσό των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών που είναι στη 

δικαιοδοσία του ΚΕΑΟ περιορίζεται σε €5.000 και, µάλιστα, ανά ταµείο. Αυτό σηµαίνει ότι 

κάποιος που έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές σε περισσότερα του ενός ταµείου οι οποίες 

αθροιστικά ξεπερνούν αυτό το ποσό, αλλά ανά ταµείο είναι µικρότερες (π.χ. €4.999) αυτού, 

δεν συµπεριλαµβάνεται στο πεδίο δράσης του ΚΕΑΟ. Με άλλα λόγια, αυτού του είδους οι 

οφειλές υπόκεινται στις διαδικασίες είσπραξης που διέπουν το κάθε ταµείο µε τις αµφιβολίες 

για την αποτελεσµατικότητά τους που τις συνοδεύουν και προκύπτουν από τις µέχρι σήµερα 

επιδόσεις των ταµείων στον τοµέα αυτό. Αν και αναγνωρίζεται η πρόθεση να µην 

επιβαρυνθεί το ΚΕΑΟ εξ’ αρχής µε µικρές υποθέσεις, αλλά να επικεντρωθεί στις µεγάλες, µε 

στόχο την επίτευξη σηµαντικών αποτελεσµάτων σε χρηµατικούς όρους (είσπραξη µεγάλων 
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οφειλών), ωστόσο κρίνεται ότι σύντοµα πρέπει να µεταβληθεί αυτή η προϋπόθεση, ώστε 

αρχικά να περιλαµβάνει το άθροισµα των οφειλών σε διαφορετικά ταµεία που ξεπερνούν τις 

€5.000 και, στη συνέχεια, να περιλαµβάνει όλες τις ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές 

ανεξαρτήτως ύψους.  

Στο πεδίο των «όπλων» που διαθέτει το ΚΕΑΟ για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής 

του οφείλει να ενισχυθεί περαιτέρω. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προκειµένου να µπορέσει να 

καθορίσει το ΚΕΑΟ τους ασφαλισµένους που είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις 

ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, αλλά δεν το πράττουν, ή να εκτιµήσει τις προοπτικές 

είσπραξης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών και να προχωρήσει σε διαδικασίες 

αναγκαστικής είσπραξης, θα ήταν χρήσιµο να διαθέτει πρόσβαση στα στοιχεία που διαθέτουν 

οι φορολογικές αρχές. Αυτό ως σήµερα γίνεται κατά περίπτωση, όµως είναι σκόπιµο και 

κρίνεται ότι θα συµβάλλει στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας του ΚΕΑΟ, αν υπάρξει 

συστηµατική και αυτοµατοποιηµένη διαδικασία σύνδεσης του ΚΕΑΟ και των φορολογικών 

αρχών, λαµβάνοντας πάντοτε υπόψη το φορολογικό απόρρητο για το οποίο θα πρέπει 

οπωσδήποτε να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση. Είναι αδιανόητο µε τη δικαιολογία των 

προσωπικών δεδοµένων το κράτος να µην ξέρει τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών του. 

Επιπλέον, εφόσον το αντικείµενο του ΚΕΑΟ θα διευρυνθεί, θεωρείται δεδοµένη η 

ταυτόχρονη ενίσχυσή του µε ανθρώπινο δυναµικό, είτε αυτό προέρχεται από τις αντίστοιχες 

υπηρεσίες των ΦΚΑ των οποίων τις οφειλές αναλαµβάνει το ΚΕΑΟ, είτε προέρχεται από 

άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, φυσικά µετά από την παροχή συµπληρωµατικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, π.χ. σε χρήση νέων τεχνολογιών ή σε τεχνικές διαχείρισης οφειλετών. ∆εν πρέπει 

να αγνοηθεί το γεγονός ότι η συλλογή οφειλών απαιτεί συγκεκριµένες δεξιότητες 

επικοινωνίας και διαχείρισης ευαίσθητων καταστάσεων, καθώς οι υπάλληλοι έρχονται σε 

άµεση επαφή µε τους οφειλέτες. Επίσης δεδοµένη πρέπει να θεωρείται η ενίσχυση του 

ΚΕΑΟ µε υλικοτεχνική υποδοµή, κυρίως συστήµατα hardware (Η/Υ, δίκτυα, κτλ.) και 

software (λογισµικό) για την απρόσκοπτη και αποτελεσµατική λειτουργία του. Σε κάθε 

περίπτωση, ωστόσο, πρέπει να είναι πάντοτε σαφές ότι το ΚΕΑΟ είναι ένα ενδιάµεσο στάδιο 

και στοχεύει στη διευκόλυνση της ενοποίησης των συστηµάτων για την είσπραξη των 

ασφαλιστικών εισφορών από τις φορολογικές αρχές.  

 

2. Ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαθέτει ήδη ένα λειτουργικό µηχανισµό ελέγχου και 

είσπραξης των ΕΚΑ µέσω διασταυρώσεων διαφόρων πηγών. Θα ήταν χρήσιµο να 

διερευνηθεί η πιθανότητα να τεθούν στην ευθύνη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι αντίστοιχες λειτουργίες 

για ΦΚΑ που δεν διαθέτουν ανάλογες δοµές και αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην είσπραξη 

των ΕΚΑ, όπως είναι ο ΟΓΑ, ο ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ. Προς τούτο θα πρέπει να γίνουν και οι 

κατάλληλες θεσµικές αλλαγές (νόµοι, υπουργικές αποφάσεις, αλλαγές καταστατικών, κοκ). 
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3. ∆ηµιουργία αρχείου πληρωµών ασφαλιστικών εισφορών 

Η δηµιουργία αρχείου µε το ατοµικό ιστορικό πληρωµών ασφαλιστικών εισφορών για κάθε 

ασφαλισµένο, ίσως στο πλαίσιο του ΑΤΛΑΣ να µπορούσε να προστεθεί ως πληροφορία, θα 

διευκολύνει τον προσδιορισµό αυτών που συστηµατικά δεν είναι τυπικοί στην πληρωµή των 

ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους ακόµη και πριν την οικονοµική ύφεση και τα πρόσθετα 

προβλήµατα που επέφερε. Αυτό θα διευκόλυνε ιδιαίτερα στο διαχωρισµό των υπόχρεων 

καταβολής ΕΚΑ σε συνεπείς και µη συνεπείς και, άρα, θα µπορούσε να αποτελέσει βάση για 

τη διαφορετική µεταχείρισή τους από τις υπηρεσίες είσπραξης των ΦΚΑ. 

 

4. Συνεργασία µε ιδιωτικές επιχειρήσεις είσπραξης οφειλών (outsourcing)  

Συχνά οι οφειλές προς τους ΦΚΑ συχνά αντιµετωπίζονται από τους ασφαλισµένους και τους 

εργοδότες ως µικρότερης σηµασίας από τις φορολογικές οφειλές, τουλάχιστον αυτή είναι η 

εντύπωση που έχουν σχηµατίσει οι ίδιοι οι ΦΚΑ. Εν µέρει το ζήτηµα αυτό επιχειρείται να 

αντιµετωπιστεί µε την συλλογή των ασφαλιστικών εισφορών από τις φορολογικές αρχές από 

τα µέσα του 2017. Μέχρι τότε, ωστόσο, ενδεχοµένως να ήταν σκόπιµο να ανατεθεί η 

διαδικασία είσπραξης ενός τµήµατος των ληξιπρόθεσµων οφειλών σε ειδικευµένες ιδιωτικές 

εταιρίες, παράλληλα µε τη λειτουργία του ΚΕΑΟ και συµπληρωµατικά προς αυτήν. Με τον 

όρο «ενός τµήµατος» των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών εννοείται το τµήµα 

εκείνο το οποίο µπορεί να αποδειχθεί ότι οφείλεται σε στρατηγική σκόπιµης µη απόδοσης 

των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ υπάρχει η αντικειµενική δυνατότητα καταβολής αυτών 

από τους υπόχρεους και ο οριστικός διακανονισµός των υπολοίπων, δηλαδή αυτών που 

πράγµατι βρίσκονται σε αδυναµία να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, σε 

τακτικές δόσεις, µηνιαίες, διµηνιαίες ή οποιασδήποτε άλλης διάρκειας, αλλά πάντως όχι 

ιδιαίτερα µακράς προς διευκόλυνση του προγραµµατισµού και της ρευστότητας. Αυτό 

σηµαίνει ότι απαιτείται συστηµατική διαδικασία προσδιορισµού της ικανότητας πληρωµής 

κάθε υπόχρεου ξεχωριστά, ενώ οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο διαχωρισµός 

συνεπών και µη συνεπών υπόχρεων ασφαλιστικών εισφορών που προτείνεται στο (3). 

Επιπλέον, η έννοια του «οριστικού διακανονισµού» αφορά σε τελικό και χωρίς δυνατότητα 

διαπραγµάτευσης εκ νέου διακανονισµό, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, καθώς 

παρατηρείται ότι κάποιοι εκ των υπόχρεων ως σήµερα εκµεταλλεύονται τις διαδοχικές 

ρυθµίσεις οφειλών µέσω νοµοθετικών παρεµβάσεων και αναβάλλουν την απόδοση των 

ασφαλιστικών εισφορών αναµένοντας την επόµενη συνήθως ευνοϊκότερη ρύθµιση (συχνά 

εξοφλείται µόνο η πρώτη δόση προς εξασφάλιση ασφαλιστικής ενηµερότητας). Τέτοιες 

λύσεις ενδέχεται να είναι καταλληλότερες για ΦΚΑ που δεν διαθέτουν δικές τους δοµές και 

µηχανισµούς είσπραξης των ΕΚΑ, όπως έχει ήδη γίνει από ορισµένους ΦΚΑ.  

 

5. Αυτόµατη έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ)  

Οι ΦΚΑ που έχουν εκχωρήσει τη λειτουργία της διασταύρωσης των καταβαλλόµενων µε τις 

δηλωθείσες ΕΚΑ στην Η∆ΙΚΑ (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΑΝ) δεν εκδίδουν αυτόµατη ειδοποίηση κατά 

αναλογία µε τη διαδικασία που ακολουθείται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε σκοπό την ενηµέρωση του 
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υπόχρεου για την ασυµφωνία που προέκυψε. Εποµένως, στην προκειµένη περίπτωση θα 

µπορούσε το ΟΠΣ-ΙΚΑ να λειτουργήσει ως πρότυπη διαδικασία µε πιθανά ευεργετικά 

αποτελέσµατα στην εισπραξιµότητα των εν λόγω ΦΚΑ. Αυτό θα µπορούσε να τεθεί σε 

εφαρµογή εναλλακτικά µε την πρόταση (2) ή ως ένα πρώτο στάδιο προετοιµασίας για τη 

µεταφορά των λειτουργιών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και, στη συνέχεια, στο ΚΕΑΟ.  

 

6. Αυτοµατοποίηση της διαδικασίας συµψηφισµού οφειλών στους ΦΚΑ µε εισπράξεις από 

διάφορες πηγές 

Η διαδικασία συµψηφισµού των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών µε επιστροφές 

φόρων (ΦΠΑ και ΦΜΥ) ή πληρωµές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους ασφαλισµένους στον 

ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ που περιγράφηκε παραπάνω προς το παρόν γίνεται χειροκίνητα, δηλαδή 

µε την πρωτοβουλία και την ανάγκη απασχόλησης ανθρώπινου δυναµικού. Κρίνεται ότι η 

διαδικασία θα είναι αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη, αν γίνεται µέσω αυτοµατοποιηµένων 

διαδικασιών που δεν θα απαιτούν την εµπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα. Επιπλέον, η 

αναγκαστική είσπραξη ΕΚΑ θα µπορούσε να διευρυνθεί και να συµπεριλάβει άλλες 

πρακτικές είσπραξης, όπως είναι η ηλεκτρονική κατάσχεση καταθέσεων σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς (αν και οφείλουν να σταθµιστούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει 

κάτι τέτοιο στην ελκυστικότητα των ελληνικών τραπεζών σε µια περίοδο που γίνεται λόγος 

για φυγή καταθέσεων στο εξωτερικό και συζητιούνται τρόποι επαναπατρισµού τους), 

αντίστοιχη διαδικασία µε αυτή που ακολουθείται από τις φορολογικές αρχές όταν εκκρεµούν 

οφειλές φόρων προς αυτές.  

 

7. Απλοποίηση της διαδικασίας απογραφής των ασφαλισµένων  

Προκειµένου να µπορέσει να ασκήσει κάποιος οικονοµική δραστηριότητα µε ή χωρίς 

απασχολούµενους ή να εργαστεί ως µισθωτός οφείλει να καταχωρίσει διάφορες πληροφορίες 

σε πολλαπλές δηµόσιες υπηρεσίες και τους ΦΚΑ. Η σύνδεση του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, το 

οποίο καταγράφει σε πραγµατικό χρόνο τις προσλήψεις και τις απολύσεις των εργαζόµενων 

στον ιδιωτικό τοµέα, µε το σύστηµα ΑΠ∆ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µπορεί να δώσει την απαραίτητη 

διέξοδο µειώνοντας τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και διευκολύνοντας την 

απογραφή των ασφαλισµένων (όσο λιγότερες φορές πρέπει να επαναληφθεί η δήλωση και 

καταγραφή των πληροφοριών τόσο πιο πιθανό είναι να αποφευχθούν σφάλµατα στη 

διαδικασία). Αντίστοιχες διαδικασίες µπορούν να οργανωθούν και να τεθούν σε λειτουργία 

για τους αυτοαπασχολούµενους µε την αυτόµατη διασύνδεση των αρχείων των φορολογικών 

αρχών µε τις αντίστοιχες υπηρεσίες στους ΦΚΑ. Το σύστηµα ΑΤΛΑΣ (ή Εθνικό Μητρώο 

Ασφάλισης – Ασφαλιστικής Ικανότητας) θεωρητικά µπορεί να συµβάλλει σε αυτό, καθώς θα 

µπορούσε να αποτελέσει πλατφόρµα σύνδεσης µε τις φορολογικές αρχές. Αυτό θα σήµαινε 

το τέλος των απογραφών µε οφέλη σε όρους εξοικονόµησης κόστους και ανθρώπινου 

δυναµικού.  
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8. Αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων πληρωµής ΕΚΑ  

Μια σηµαντική µερίδα των ΦΚΑ (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) συνεχίζουν να αποστέλλουν 

επιστολές για την ειδοποίηση των ασφαλισµένων και των εργοδοτών για τις οφειλόµενες 

ΕΚΑ, εµπρόθεσµες ή εκπρόθεσµες. Αυτό συνεπάγεται υψηλό διαχειριστικό κόστος, ενώ σε 

πολλές περιπτώσεις είναι και αναποτελεσµατικό, καθώς οι επιστολές ενδέχεται να µην 

φτάσουν ποτέ στον παραλήπτη. Με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνίας υπάρχουν αναµφισβήτητα φθηνότεροι τρόποι ειδοποίησης, όπως είναι το 

ηλεκτρονικό µήνυµα ή ακόµη και η τηλεφωνική επαφή. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι η να προηγηθεί η απογραφή των υπόχρεων ασφαλιστικών εισφορών. Θεωρητικά, 

βέβαια, το πρόβληµα αναµένεται να επιλυθεί οριστικά από τα µέσα του 2017, οπότε 

προγραµµατίζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το ενιαίο κεντρικό µητρώο υπόχρεων 

πληρωµής ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.  

 

9. Ενίσχυση των ελεγκτικών οργάνων µε ανθρώπινο δυναµικό και τεχνογνωσία 

Η λειτουργία των ελεγκτικών οργάνων οφείλει να ενδυναµωθεί µε την απασχόληση 

περισσότερων επιθεωρητών και τη βελτιστοποίηση της κατανοµής τους στη χώρα, αλλά και 

στη διάρκεια του έτους. Μια ειδικότερη µελέτη είναι αναγκαία, προκειµένου να προσδιορίσει 

τις ανάγκες των ελεγκτικών µηχανισµών σε υλικοτεχνική υποδοµή και ανθρώπινο δυναµικό, 

πάντοτε χρησιµοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές που προκύπτουν από τις εµπειρίες άλλων 

χωρών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η ΕΥΠΕΑ που λειτουργεί εντός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

αποτελείται από µόλις 32 επιθεωρητές. Επιπλέον, οι επιθεωρητές που εδρεύουν στα 

περιφερειακά γραφεία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ακολουθούν το ωράριο των δηµοσίων υπαλλήλων, το 

οποίο δεν συµβαδίζει µε τη φύση και το περιεχόµενο του έργου που καλούνται να φέρουν εις 

πέρας. Ακόµη και οι 370 επιθεωρητές του ΣΕΠΕ που είναι επιφορτισµένοι µε εργασία 

σχετική µε τις ΕΚΑ, δεν φαντάζουν αρκετοί για να καλύψουν το σύνολο της επικράτειας. 

Ειδικά, µάλιστα, όταν ληφθεί υπόψη ο υψηλός βαθµός παραβατικότητας που εµφανίζεται στη 

χώρα, παρά τη µείωση του φαινοµένου που καταγράφεται από τον Σεπτέµβριο του 2013. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η σηµασία της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας στο 

θέµα της µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για 

όλους τους ασφαλισµένους και ειδικά τους συνταξιούχους. Μάλιστα, η τάση των τελευταίων 

δράσεων είναι προς την κατεύθυνση της χρήσης συντελεστών βιωσιµότητας (βλέπε π.χ. 

ΕΤΕΑ), γεγονός που σηµαίνει ότι οι συντάξεις που χορηγούν οι ΦΚΑ θα είναι ανάλογες των 

εσόδων που εισπράττουν, δηλαδή των ΕΚΑ. Με άλλα λόγια, λιγότερες εισφορές θα 

µεταφράζονται αυτόµατα σε χαµηλότερες συντάξεις.  

 

10. ∆ιασύνδεση των ελεγκτικών µηχανισµών  

Ο συντονισµός των ελεγκτικών δραστηριοτήτων από τις τρεις ελεγκτικές υπηρεσίες θα 

µπορούσε να συµβάλλει θετικά στη βελτίωση των αποτελεσµάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται η 

υλοποίηση ενός εθνικού συστήµατος ιχνηλάτησης και αναφορών, προκειµένου να είναι 

ενήµερη κάθε ελεγκτική υπηρεσία για τις δράσεις των υπολοίπων ανά πάσα στιγµή. Στο 
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πλαίσιο αυτό, επίσης, θα µπορούσαν να οργανωθούν κοινές επιθεωρήσεις, ώστε να υπάρξει 

µια συνολική εικόνα της επιχείρησης που ελέγχεται και όχι µόνο ως προς τις ΕΚΑ. Επιπλέον, 

θα µπορούσε να οριστεί µια κοινή διαδικασία µετά τη βεβαίωση των παραβάσεων και ως την 

είσπραξη των προστίµων, η οποία θα εποπτεύεται από τη µία από τις τρεις υπηρεσίες ή 

κάποια άλλη υπηρεσία, πιθανόν υπό το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και θα τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο για το 

σύνολο των παραβάσεων της εργατικής ή ασφαλιστικής νοµοθεσίας ανά επιχείρηση, καθώς 

και τη συχνότητά τους. Χρήσιµη θα ήταν η διενέργεια ελέγχων βάσει ανάλυσης κινδύνου, 

όπως προκύπτει από τα στοιχεία των µέχρι σήµερα ελέγχων, αλλά και η υποβολή αναφορών 

δραστηριότητας, ώστε να µπορεί να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα της ανάλυσης κινδύνου 

και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές. Από την άλλη πλευρά, οφείλουν να αξιοποιηθούν 

σύγχρονα εργαλεία στη βάση των φορολογικών ελέγχων, προκειµένου να περιοριστούν νέα 

φαινόµενα, όπως είναι η καθυστέρηση εξόφλησης των εργαζοµένων ή η πληρωµή µετρητοίς.  

 

11. Έλεγχος, αξιολόγηση και διορθωτικές παρεµβάσεις 

Βασικό στοιχείο που συνήθως απουσιάζει από τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης στην 

Ελλάδα είναι η αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσµάτων των διαφόρων υπηρεσιών. 

Προκειµένου να φέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα η προσπάθεια της βελτίωσης της 

εισπρακτικής ικανότητας των ΦΚΑ πρέπει να αξιολογείται τακτικά, ώστε να είναι εφικτές οι 

διορθωτικές παρεµβάσεις ή ακόµη και η αλλαγή πλεύσης σε περίπτωση µεγάλης απόκλισης 

στην επίτευξη των στόχων. Επιπλέον, η αξιολόγηση και η ευρεία επικοινωνία των 

αποτελεσµάτων ενδέχεται να έχει θετικές επιπτώσεις στον τρόπο που αντιµετωπίζει η κοινή 

γνώµη την προσπάθεια είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών σε περίοδο µεγάλης οικονοµικής 

ύφεσης µε τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης.  

 

12. Ενοποίηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης των ΕΚΑ από τις φορολογικές αρχές θα ήταν 

χρήσιµο να ενοποιηθούν οι αριθµοί ΑΜΚΑ και ΑΦΜ σε έναν και µοναδικό κωδικό που θα 

είναι κοινός για τις ασφαλιστικές και τις φορολογικές αρχές. Με τον τρόπο αυτό θα 

διευκολυνθεί η µετάβαση των πράξεων είσπραξης των ΕΚΑ από τις φορολογικές αρχές, 

καθώς σε ένα αρχείο θα περιλαµβάνονται όλες οι ατοµικές πληροφορίες, άρα δεν θα τίθεται 

καν ζήτηµα διασταύρωσης πληροφοριών ή κοινού λογισµικού.  

 

13. Εξορθολογισµός ρυθµίσεων για τις ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές (δόσεις, 

τακτικότητα, παύση δραστηριότητας) 

Παρατηρείται συχνά το φαινόµενο η δόση που καλείται να πληρώσει ο υπόχρεος στο πλαίσιο 

ρύθµισης ασφαλιστικών οφειλών να είναι µεγαλύτερη ακόµη και από τις τρέχουσες 

ασφαλιστικές εισφορές. Προκειµένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι, αλλά και να αυξηθεί η 

πιθανότητα τήρησης της ρύθµισης, άρα και τα έσοδα των ΦΚΑ, προτείνεται η δόση για 

ρυθµισµένες ασφαλιστικές εισφορές να µην ξεπερνά ένα όριο των τρεχουσών ασφαλιστικών 
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εισφορών το ύψος του οποίου να καθοριστεί από την κυβέρνηση σε συνεργασία µε τις 

εργοδοτικές οργανώσεις. Επιπλέον, προτείνεται να δίνεται η δυνατότητα στον υπόχρεο να 

πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές των αµέσως επόµενων µηνών, σε αντίθεση µε την πρακτική 

σήµερα που αναγκάζει τον υπόχρεο να αποπληρώσει δόσεις από το τέλος της περιόδου 

ρύθµισης. Έτσι, θα δοθεί κίνητρο µια πρόσκαιρη αύξηση της ρευστότητας να κατευθυνθεί 

στους ΦΚΑ µε άµεσο αντίκτυπο στην ελάφρυνση των υποχρεώσεων τους επόµενους µήνες 

και όχι στο µακρινό µέλλον µε τη λήξη των υποχρεώσεων µερικούς µήνες νωρίτερα. Τέλος, 

παρατηρείται το φαινόµενο οι υπόχρεοι να προβαίνουν σε ρύθµιση, να εξασφαλίζουν την 

ασφαλιστική ενηµερότητα, στη συνέχεια να παύουν τη δραστηριότητα της επιχείρησης στην 

εφορία και ο ΦΚΑ να αναζητά µια επιχείρηση ή έναν εργοδότη που επίσηµα δεν υπάρχουν 

πια. Μια λύση µπορεί να είναι να µην επιτρέπεται η παύση δραστηριότητας µε την κλασσική 

µορφή, αν υπάρχουν οφειλές προς ΦΚΑ, ανεξαρτήτως αν υπάρχει ρύθµιση ή όχι, πιθανόν µε 

κάποια νοµική φόρµουλα που θα επιτρέπει στον υπόχρεο ένα διαφορετικό είδος παύσης 

δραστηριότητας που θα αφορά µόνο στις συναλλαγές του µε την εφορία. 

 

1.3.7 Συµπεράσµατα 

Το πρόβληµα των ανείσπρακτων ασφαλιστικών εισφορών δεν είναι καινούργιο στους ΦΚΑ 

στην Ελλάδα. Όµως η οικονοµική ύφεση και η δύσκολη δηµοσιονοµική κατάσταση της 

χώρας σε συνδυασµό µε τα παραδοσιακά υψηλά ποσοστά αδήλωτης και ανασφάλιστης 

εργασίας στη χώρα, ακόµη και αν καταγράφεται µείωση τους τελευταίους µήνες, έχουν 

οξύνει το πρόβληµα και απαιτούν την ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση της ικανότητας 

είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ως συνθήκη αναγκαία για τη βιωσιµότητα των ΦΚΑ 

και του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 

χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί πολύ σηµαντικά βήµατα από το Υπουργείο Εργασίας στην 

κατεύθυνση της βελτίωσης της ικανότητας είσπραξης ΕΚΑ από τους ΦΚΑ µέσω του 

εκσυγχρονισµού των διαδικασιών είσπραξης εµπρόθεσµων και εκπρόθεσµων εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και, κυρίως, µέσω της δηµιουργίας και λειτουργίας του ΚΕΑΟ.  

Βασικό µέληµα από εδώ και στο εξής, και πάντοτε λαµβάνοντας υπόψη το σχεδιασµό που 

προβλέπει την είσπραξη των ΕΚΑ από τις φορολογικές αρχές από τα µέσα του 2017, πρέπει 

να είναι µικρά και στοχευµένα βήµατα που θα βελτιώσουν τα εισπρακτικά αποτελέσµατα των 

ΦΚΑ, χωρίς όµως να επιβαρύνουν µε κόστος που θα χρειαστεί µεγάλο χρονικό διάστηµα να 

αποσβεστεί. Μερικά τέτοια βήµατα που προτείνονται είναι τα εξής: 1) διεύρυνση των 

αρµοδιοτήτων του ΚΕΑΟ και επιτάχυνση της διαδικασίας ολοκλήρωσης των 

µεταρρυθµίσεων που αφορούν σε αυτό, 2) ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης 

ασφαλιστικών εισφορών ως ένα ενδιάµεσο βήµα πριν την µετάβαση στην είσπραξη από τις 

φορολογικές αρχές, 3) δηµιουργία αρχείου πληρωµών ασφαλιστικών εισφορών, 4) 

συνεργασία µε ιδιωτικές επιχειρήσεις είσπραξης οφειλών (outsourcing) για τον προσδιορισµό 

της αντικειµενικής ικανότητας του υπόχρεου να εξοφλήσει τις οφειλές του, 5) αυτόµατη 

έκδοση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ), 6) αυτοµατοποίηση της διαδικασίας 

συµψηφισµού οφειλών στους ΦΚΑ µε εισπράξεις από διάφορες πηγές, 7) απλοποίηση της 

διαδικασίας απογραφής των υπόχρεων ΕΚΑ, 8) αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων 
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πληρωµής ΕΚΑ σε όλους τους ΦΚΑ, 9) ενίσχυση των ελεγκτικών οργάνων µε ανθρώπινο 

δυναµικό, τεχνογνωσία, γνώσεις, 10) διασύνδεση των ελεγκτικών µηχανισµών για τον 

καλύτερο συντονισµό των δραστηριοτήτων τους σε ολόκληρη την επικράτεια, 11) έλεγχος, 

αξιολόγηση και διορθωτικές παρεµβάσεις, 12) ενοποίηση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, 13) 

εξορθολογισµός ρυθµίσεων για τις ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές (δόσεις, 

τακτικότητα, παύση δραστηριότητας).  

Ακόµη, οφείλει να επισηµανθεί ότι η εξασφάλιση της βιωσιµότητας των ΦΚΑ αποτελεί 

ύψιστης σηµασίας αποστολή στο πλαίσιο της οικονοµικής ύφεσης που βιώνει η χώρα σε 

συνδυασµό µε το έντονο δηµογραφικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει από κοινού µε πολλές 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι στην Ελλάδα οι συντάξεις, που 

αποτελούν βασική λειτουργία των ΦΚΑ, συνιστούν τη σηµαντικότερη κοινωνική παροχή του 

κράτους προς τους πολίτες. Ωστόσο, οφείλει να επισηµανθεί ότι στην προσπάθεια ενίσχυσης 

των ΦΚΑ δε θα πρέπει να αγνοούνται οι αντικειµενικές δυσκολίες που αντιµετωπίζει µεγάλη 

µερίδα επαγγελµατιών και επιχειρήσεων. Η ποινικοποίηση των οφειλών προς τους ΦΚΑ και 

ο στιγµατισµός αυτών που αντικειµενικά βρίσκονται σε αδυναµία καταβολής των 

ασφαλιστικών εισφορών τους θα πρέπει να αποφευχθεί. Αντίθετα, οφείλει να δοθεί βαρύτητα 

στη διάγνωση των δυνατοτήτων πληρωµής σε ατοµική βάση µε τη βοήθεια των σύγχρονων 

τεχνολογιών και να προχωρήσει µια διαδικασία εξορθολογισµού του ύψους των 

ασφαλιστικών εισφορών.17 Με αυτό τον τρόπο το εγχείρηµα της αναγκαστικής είσπραξης 

των ασφαλιστικών οφειλών θα χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, ενώ κατά πάσα πιθανότητα 

θα µετριαστεί η χρήση του, ενώ µπορεί να εξασφαλίσει τη στήριξη της κοινής γνώµης, καθώς 

θα απαιτείται να πληρώσουν µόνο αυτοί που µπορούν, αλλά χρησιµοποιούν την ύφεση ως 

επίφαση, ενώ στους υπόλοιπους θα δίνεται πίστωση χρόνου χωρίς υπέρογκες επιβαρύνσεις 

που θα καταστήσουν τελικά τις οφειλές µη εισπράξιµες.  

Ολοκληρώνοντας, η στόχευση στη βελτίωση των µηχανισµών είσπραξης των ΕΚΑ, 

εµπρόθεσµων και ληξιπρόθεσµων, δεν θα πρέπει να αποπροσανατολίσει την προσοχή των 

δράσεων από το βασικό στόχο, δηλαδή τη βιωσιµότητα των ΦΚΑ. Ένας από τους 

κυριότερους παράγοντες για τη βιωσιµότητά τους είναι να υπάρχουν αρκετοί εργαζόµενοι 

που θα χρηµατοδοτούν το σύστηµα, δηλαδή τις παροχές όλων των κλάδων προς όλους τους 

ασφαλισµένους (των συνταξιούχων συµπεριλαµβανοµένων). Εποµένως, χρειάζονται µέτρα 

για την διεύρυνση της βάσης των ασφαλισµένων, κάποια εκ των οποίων εµπίπτουν 

αποκλειστικά στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, όπως είναι η καταπολέµηση της 

αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, και κάποια τα οποία εµπίπτουν λιγότερο στις 

αρµοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, όπως είναι η ανάληψη δράσεων για τη δηµιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, είτε µε αύξηση των θέσεων στις υφιστάµενες επιχειρήσεις, είτε 

κυρίως µε την ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων.  

                                                           
17 Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η §5 του άρθρου 32 του Ν.4075/2012, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ να επιλέξουν µία ή δύο χαµηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες ως το 
τέλος του 2014 (31/12/2014), εφόσον δεν έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές ή έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση 
και είναι ενήµεροι. Ωστόσο, η πρωτοβουλία θα µπορούσε να αποκτήσει πιο µόνιµο χαρακτήρα κατ’ 
αντιστοιχία µε τη µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά 3,9 εκατοστιαίες 
µονάδες και να περιλαµβάνει τους ασφαλισµένους που δεν είναι συνεπείς λόγω αντικειµενικής 
αδυναµίας.  
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1.4 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανά Ταµείο 

Μία από τις πιο βασικές παραµέτρους βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος είναι οι 

προϋποθέσεις µε τις οποίες οι εργαζόµενοι συνταξιοδοτούνται. Είναι λογικό ότι ένα 

ασφαλιστικό σύστηµα µε χαλαρούς κανόνες συνταξιοδότησης και σχετικά υψηλά ποσοστά 

αναπλήρωσης δεν είναι βιώσιµο, αφού θα εισπράττει εισφορές για µικρό χρονικό διάστηµα 

και θα παρέχει αναλογικά υψηλές συντάξεις για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η παραµονή 

στην εργασία για επιπλέον χρόνο έχει διττά οφέλη, αφού ο εργαζόµενος προσφέρει εισφορές 

στο σύστηµα και συγχρόνως θα εισπράττει µελλοντικά σύνταξη για λιγότερο χρόνο. 

Συναφώς, θα πρέπει να δίνονται ουσιαστικά κίνητρα παραµονής στην εργασία ή η απόφαση 

για πρόωρη συνταξιοδότηση, και συνεπώς και το παραπάνω κόστος που συνεπάγεται, να µην 

επιβαρύνει τα ταµεία και κατ’ επέκταση το κοινωνικό σύνολο. 

Η απόφαση για συνταξιοδότηση είναι µια σχετικά πολύπλοκη διαδικασία, αφού ο 

εργαζόµενος καλείται να αποφασίσει λαµβάνοντας υπόψη του τις µελλοντικές χρηµατικές 

απολαβές από σύνταξη και εργασία, να τις συγκρίνει και να διαλέξει εκείνες που είναι 

υψηλότερες. Επίσης, υπάρχουν και παράγοντες οικογενειακοί που επηρεάζουν την απόφαση 

για συνταξιοδότηση. Για παράδειγµα έχει διεθνώς παρατηρηθεί ότι τα παντρεµένα ζευγάρια 

συνήθως συνταξιοδοτούνται µε µικρή χρονική διαφορά, ενώ και η σύνθεση της οικογένειας 

(ύπαρξη εξαρτηµένων µελών) επηρεάζει την απόφαση για συµµετοχή στην αγορά εργασίας. 

Η απόφαση για συνταξιοδότηση γίνεται τη στιγµή που ο εργαζόµενος συµπληρώνει µια 

ελάχιστη ηλικία και έχει συνεισφέρει στο ασφαλιστικό σύστηµα για κάποιο ελάχιστο 

διάστηµα. Οι προϋποθέσεις αυτές διαφέρουν σηµαντικά τόσο µεταξύ των ταµείων όσο και 

µέσα στο ίδιο το ταµείο. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η µέση ηλικία συνταξιοδότησης ανά φύλο και 

συνολικά για επιλεγµένες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και ο µέσος όρος για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 27 και τις χώρες του ευρώ. Κοιτώντας µεµονωµένα τις χώρες είναι εντυπωσιακό 

το εύρος των ηλικιών συνταξιοδότησης που κυµαίνεται από 59,96 έτη για το Λουξεµβούργο 

έως 64,90 έτη για την Ιρλανδία. Με µια πρώτη µατιά η Ελλάδα δε φαίνεται να διαφέρει 

σηµαντικά από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Μάλιστα µόνο η µέση ηλικία συνταξιοδότησης των 

ανδρών είναι χαµηλότερη από αυτή του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Πάντως αν λάβουµε υπόψη 

ότι το γενικό όριο συνταξιοδότησης ήταν το 2010 τα 65 έτη για του άνδρες και τα 60 έτη για 

τις γυναίκες υπάρχει µια απόκλιση από αυτά προς τα πάνω για τις γυναίκες και προς τα κάτω 

για τους άνδρες. 

Η απόκλιση από το γενικό όριο συνταξιοδότησης οφείλεται σε διαφορές που υπάρχουν τόσο 

µεταξύ των ταµείων όσο και µέσα στα ίδια τα ταµεία, λόγω πολλών εξαιρέσεων από το 

γενικό κανόνα. 
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Πίνακας 1.3: Μέση ηλικία συνταξιοδότησης 2010 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες 
BE 61,44 61,44 61,48 
BG 61,69 62,69 61,04 
CZ 61,08 62,54 59,88 
DK 62,90 63,65 62,14 
DE 63,47 63,86 63,05 
EE 63,58 63,19 63,92 
IE 64,90 64,38 65,81 
EL 62,34 62,39 62,31 
ES 62,90 62,46 63,68 
FR 60,08 60,05 60,11 
IT 61,31 61,44 61,13 
CY 64,37 65,04 63,52 
LV 63,33 63,59 63,17 
LT 62,25 63,22 61,52 
LU 59,96 59,54 60,53 
HU 60,51 61,04 60,17 
MT 60,85 61,09 60,29 
NL 63,14 63,91 62,18 
AT 60,73 61,28 60,16 
PL 60,12 61,77 58,60 
PT 63,50 63,44 63,66 
RO 61,45 62,32 60,56 
SI 60,29 61,41 59,24 
SK 59,69 61,25 58,56 
FI 62,63 62,84 62,42 
SE 64,20 64,65 63,75 
UK 63,55 64,16 62,88 
NO 64,35 64,56 64,10 
EU27 62,07 62,49 61,70 
EA17 62,06 62,20 61,96 
Πηγή: The 2012 Ageing Report 

 

1.4.1 Ροές προς συνταξιοδότηση στην Ελλάδα τα πρόσφατα έτη 

Η µετάβαση από την εργασία στη σύνταξη εµπειρικά προσεγγίζεται ως ο αριθµός των 

ατόµων που από εργαζόµενοι κατέστησαν συνταξιούχοι.18 Σε αυτή την εργασία αυτά τα 

άτοµα εκτιµώνται από τη δειγµατοληπτική Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού της ΕΛΣΤΑΤ ως 

εκείνα που κατά τη συνέντευξη δηλώνουν ότι θεωρούν τον εαυτό τους συνταξιούχο και ότι 

ένα χρόνο πριν εργάζονταν. Η εξέταση της διαχρονικής εξέλιξης αυτής της ροής είναι 

πολλαπλώς ενδιαφέρουσα για την Ελλάδα µε τα εκτροχιασµένα δηµόσια οικονοµικά και τη 

βαθιά ύφεση που βιώνει η χώρα αυτή την περίοδο.  

Ο αριθµός των νέων συνταξιούχων κατά φύλο και ασφαλιστικό ταµείο από το 2004 φαίνεται 

παρακάτω (Πίνακας 1.4). Προκύπτει ότι ο συνολικός αριθµός των νέων συνταξιούχων 
                                                           
18 Φυσικά υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να συνταξιοδοτηθεί, αφού πριν ήταν άνεργος ή ακόµα και 
εκτός εργατικού δυναµικού και περίµενε να συµπληρώσει κάποια συγκεκριµένη ηλικία. Αυτά έχουν 
ως αποτέλεσµα οι ροές να υποεκτιµούνται. Παρόλα αυτά, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, ο τρόπος 
ορισµού των ροών που υιοθετήθηκε φαίνεται να συµβαδίζει µε διάφορες θεσµικές και οικονοµικές 
εξελίξεις. Επιπλέον, προτιµήθηκε η µετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση γιατί παρουσιάζει 
πιο έντονα το πρόβληµα ρευστότητας των ασφαλιστικών ταµείων δείχνοντας όχι µόνο τον αριθµό 
νέων απαιτήσεων (συντάξεων), αλλά και τον αριθµό χαµένων εσόδων (εισφορές), αφού άνεργοι ή 
εκτός εργατικού δυναµικού ούτως ή άλλως δεν εισέφεραν στο ασφαλιστικό σύστηµα. 
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εµφάνισε καθοδική πορεία την περίοδο 2005-2009 και έκτοτε αύξηση. Μια ερµηνεία αυτής 

της εξέλιξης είναι ότι αντίστροφη εξέλιξη εµφανίζει και η συνολική απασχόληση, η οποία 

αυξανόταν µέχρι το 2008 και έκτοτε µειώνεται και µάλιστα δραστικά. Η ερµηνεία είναι απλή: 

είτε συνειδητά µε στοχευµένες πολιτικές ειδικά στο ∆ηµόσιο είτε ασυνείδητα σε µια 

προσπάθεια να αποφευχθούν δυσµενείς εξελίξεις στις συντάξεις, οι εργαζόµενοι που είχαν 

θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα προτίµησαν να επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους.  

Εξετάζοντας τους νέους συνταξιούχους κατά ταµείο ασφάλισης φαίνεται ότι σηµαντικό 

τµήµα στις µεταβολές κατ’ έτος οφείλεται στις µεταβολές των νέων συνταξιούχων του ΟΓΑ. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ καθίστανται συνταξιούχοι λόγω 

γήρατος, στην ηλικία των 65, η παρατηρούµενη µείωση της πενταετίας 2005-2010 

εντοπίζεται σε γεννηθέντες την περίοδο της κατοχής (1941-1945), οπότε και οι γεννήσεις 

είχαν µειωθεί δραστικά. Παρόµοια είναι η εξέλιξη των νέων συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, που 

πολλοί από αυτούς αποσύρονται σε µεγάλη ηλικία από την ενεργή οικονοµική 

δραστηριότητα. Η διαπίστωση αυτή, πέρα από την στήριξη της αξιοπιστίας των 

χρησιµοποιούµενων στατιστικών στοιχείων, αποτελεί ένδειξη ότι τα προσεχή έτη κάποια 

ταµεία θα συναντήσουν αυξηµένες ροές προς την σύνταξη από εργαζόµενους που 

γεννήθηκαν τα πρώτα µεταπολεµικά έτη µε την αυξηµένη γεννητικότητα.  

 

Πίνακας 1.4: Αριθµός νέων συνταξιούχων κατά φύλο και ασφαλιστικό φορέα 

 
Άρρενες Θήλεις 

Έτος ΙΚΑ ΟΓΑ ∆ηµόσιο ΟΑΕΕ Λοιπά Σύνολο ΙΚΑ ΟΓΑ ∆ηµόσιο ΟΑΕΕ Λοιπά Σύνολο 

2004 65.438 32.633 20.213 23.578 22.376 164.238 25.793 54.443 6.996 2.869 6.082 96.181 

2005 67.221 46.818 25.531 22.914 24.593 187.076 26.532 48.742 12.506 5.211 7.074 100.065 

2006 44.092 23.778 18.886 18.274 19.777 124.806 18.866 29.155 7.317 3.985 2.186 61.508 

2007 36.674 15.081 24.800 19.939 19.154 115.648 22.665 20.933 10.521 2.811 2.981 59.910 

2008 39.462 10.707 23.899 14.288 18.208 106.563 20.342 18.118 22.176 7.871 3.323 71.830 

2009 41.091 10.080 15.503 12.126 16.370 95.170 20.065 15.396 12.771 3.462 4.976 56.670 

2010 44.441 14.351 25.124 12.843 17.452 114.211 25.628 21.786 20.150 2.005 4.194 73.762 

2011 53.930 13.316 35.812 14.842 23.942 141.842 32.666 15.236 29.362 5.027 6.700 88.992 

2012 41.425 18.393 33.791 16.367 18.525 128.501 31.082 25.689 26.018 9.779 5.129 97.696 

2013 31.341 10.144 34.301 29.150 20.810 125.746 25.456 19.015 29.412 10.230 5.750 89.863 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. 

 

Το ότι µεταξύ 2010 και 2013 αυξήθηκε σηµαντικά ο αριθµός των νέων συνταξιούχων 

οφείλεται σε κάποιο βαθµό στην ύφεση της οικονοµίας που ωθεί σε µείωση της 

απασχόλησης. Ωστόσο, η ψήφιση των νέων νόµων του ασφαλιστικού το καλοκαίρι του 2010 

που αυξάνουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και εξισώνουν αυτά µεταξύ ανδρών και 

γυναικών στο ∆ηµόσιο, φαίνεται ότι δηµιούργησε φόβους εγκλωβισµού στην εργασία όσων 

είχαν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης και εξώθησε αρκετούς ασφαλισµένους στο 

∆ηµόσιο και στο ΙΚΑ προς την οριστική έξοδο από την απασχόληση (∆ιάγραµµα 1.1 και 
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∆ιάγραµµα 1.2). Έτσι ενώ η νέα συνταξιοδοτική νοµοθεσία θα καθυστερήσει µεσοχρόνια τη 

µετάβαση προς τη σύνταξη, λόγω των αβάσιµων τελικά φόβων που δηµιούργησε καθώς και 

των µεταβατικών διατάξεων που λογικά περιέχει, βραχυχρόνια φαίνεται ότι αύξησε τον 

αριθµό των νέων συνταξιούχων. Ειδικότερα, είναι εντυπωσιακή η αύξηση του αριθµού των 

νέων συνταξιοδοτήσεων του ∆ηµοσίου από το 2009 στο 2010 και από το 2010 στο 2011, 

κυρίως λόγω της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας που εφαρµόστηκε τον Νοέµβριο του 

2011 και η οποία εξώθησε σε σύνταξη όσους είχαν τουλάχιστον 33 έτη συντάξιµης εργασίας 

και ηλικία 53 ετών. Αν και στόχος του µέτρου ήταν η µείωση των δαπανών του ∆ηµοσίου για 

αµοιβές, λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµογή του νέου ενιαίου µισθολογίου στο ∆ηµόσιο από 

1ης Νοεµβρίου 2011, καθώς και τον παροπλισµό ατόµων παραγωγικών ηλικιών είναι 

δύσκολο να θεωρηθεί το µέτρο επιτυχές. Επίσης, το 2011 καταγράφεται σηµαντική αύξηση 

των νέων συνταξιοδοτήσεων του ΙΚΑ που αν και για τους άνδρες διορθώνεται για τις 

γυναίκες φαίνεται να επιµένει και στο 2012. Αντίστοιχα, το 2012 παρατηρείται αθρόα έξοδος 

στον ΟΓΑ τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες. Τέλος, το 2013 καταγράφεται 

εντυπωσιακή αύξηση των νέων συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, ειδικά των ανδρών που σχεδόν 

διπλασιάστηκαν.19 Φαίνεται, λοιπόν, ότι ο αριθµός των νέων συνταξιούχων αυξήθηκε σε όλα 

τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά µε µικρές χρονικές διαφοροποιήσεις ενώ το 2013 ο συνολικός 

αριθµός των νέων συνταξιούχων καταγράφει οριακή µείωση. 

Φαίνεται ότι ο φόβος εγκλωβισµού στην αγορά εργασίας πέρα από τις όποιες 

διαφοροποιήσεις παρουσιάζει κατά ασφαλιστικό φορέα επηρέασε περισσότερο τις γυναίκες 

(∆ιάγραµµα 1.3). Είναι εντυπωσιακό ότι ο αριθµός των νέων συνταξιούχων γυναικών σχεδόν 

διπλασιάστηκε µεταξύ 2009 και 2012 και από 57 χιλιάδες εκτοξεύτηκε στις 98 χιλιάδες. Για 

τους άνδρες οι αντίστοιχες νέες συντάξεις ήταν 95 χιλιάδες το 2009 και 142 χιλιάδες το 2011, 

αύξηση κοντά στο 50%. Αν και η σχέση των γυναικών γενικά είναι πιο χαλαρή µε την αγορά 

εργασίας η τόσο µεγάλη εκροή µπορεί να είναι και αποτέλεσµα θεσµικών παραγόντων, όπως 

οι περισσότερες εναλλακτικές που προσφέρει το συνταξιοδοτικό σύστηµα σε µητέρες για 

γρηγορότερη συνταξιοδότηση. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι η έξοδος δε διαφέρει µόνο ανά 

ταµείο, αλλά και ανά φύλο, επιβεβαιώνοντας τον κατακερµατισµό του ασφαλιστικού 

συστήµατος και των κανόνων που το διέπουν. 

  

                                                           
19 Εκτιµάται ότι για το ΙΚΑ και λιγότερο για τον ΟΑΕΕ οι νέοι συνταξιούχοι υποεκτιµούνται, αφού 
υπάρχουν αρκετοί που συνταξιοδοτούνται όντας πριν άνεργοι, κάτι που δε λαµβάνεται υπόψιν εδώ. 
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∆ιάγραµµα 1.1: Αριθµός νέων συνταξιούχων κατά ασφαλιστικό φορέα, άνδρες 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. 

 

∆ιάγραµµα 1.2: Αριθµός νέων συνταξιούχων κατά ασφαλιστικό φορέα, γυναίκες 

 
Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. 
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∆ιάγραµµα 1.3: Αριθµός νέων συνταξιούχων 

 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. 

 

Πληρέστερη πληροφόρηση για τη µετάβαση προς τη σύνταξη δίνεται παρακάτω (Πίνακας 

1.5), όπου εµφανίζονται οι νέοι συνταξιούχοι κατά φύλο, ηλικία και ταµείο. Παρατηρείται, 

λοιπόν, ότι τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες η µέση ηλικία συνταξιοδότησης 

διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα στα ταµεία. Προκύπτει ότι συστηµατικά, τη µικρότερη µέση 

ηλικία συνταξιοδότησης έχουν οι ασφαλισµένοι στο ∆ηµόσιο άνδρες (περίπου 57 έτη) και 

την υψηλότερη οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ, περίπου 65, µιας και τα 65 είναι θεσµικά 

κατοχυρωµένα και η τήρησή τους αυστηρή και καθολική. Ενδιάµεσα και εγγύτερα προς τον 

ΟΓΑ ευρίσκονται οι ασφαλισµένοι άνδρες στον ΟΑΕΕ (63,7 έτη), ενώ οι ασφαλισµένοι στα 

Λοιπά ταµεία (58,2 έτη) και στο ΙΚΑ (60,6 έτη), πιθανόν ως αποτέλεσµα της εκτεταµένης 

ένταξης πολλών επαγγελµάτων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), είναι πιο κοντά στο 

∆ηµόσιο. Τέτοιας έκτασης διαφορές είναι δύσκολο να δικαιολογηθούν µε οικονοµικά, 

κοινωνικά ή αναπτυξιακά κριτήρια και αναµφίβολα, θα ήταν διαφωτιστική µια δηµόσια 

συζήτηση για τα εν λόγω κριτήρια που δικαιολογούν αυτές τις διαφορές.  

Αντίθετα, φαίνεται ότι µε τη συνταξιοδότηση πολλών υγιών και ακµαίων εργαζοµένων σε 

παραγωγικές ηλικίες επέρχεται παροπλισµός σπάνιων ανθρώπινων πόρων, που για να 

δηµιουργηθούν ξοδεύτηκαν χρήµατα από το κράτος και τις οικογένειες. ∆εν πρέπει επίσης να 
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αγνοείται συναφώς ότι έτσι δηµιουργούνται προϋποθέσεις στροφής τέτοιων ατόµων προς τη 

σφαίρα της παραοικονοµίας. Ενώ τα 65 έτη θεωρούνται η συνήθης ηλικία συνταξιοδότησης, 

για ευρείες οµάδες µε ειδικές διατάξεις η ηλικία συνταξιοδότησης είναι αρκετά χαµηλότερη 

και είναι αµφίβολο εάν θα φτάσει το όριο των 65 ετών ακόµη και µε τις πρόσφατες 

συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις.  

Παρόµοια µε τους άνδρες είναι η κατάταξη κατά µέση ηλικία συνταξιοδότησης και 

ασφαλιστικό ταµείο και στις ασφαλισµένες γυναίκες. Είναι ίσως αξιοσηµείωτο ότι µέχρι και 

το 2010 το ∆ηµόσιο έδινε το δικαίωµα στις εκεί εργαζόµενες γυναίκες µε οικογένεια να 

συνταξιοδοτούνται αρκετά νωρίτερα από τους άνδρες, αν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

τέτοιες ρυθµίσεις είχαν καταργηθεί (Κανελλόπουλος και Ζερβού (2007), κεφ.2). Από τον 

πίνακα φαίνεται ότι οι εργαζόµενες στο ∆ηµόσιο δεν αξιοποιούσαν συχνά αυτό το προνόµιο, 

µιας και δεν εµφανίζονται εντυπωσιακές διαφορές στις εκεί ροές προς τη συνταξιοδότηση 

κατά φύλο, αν και το 2013 καταγράφεται µια µετατόπιση από την ηλικιακή οµάδα 56-60 

προς τη νεώτερη 51-55 επιβεβαιώνοντας το κλίµα φόβου εγκλωβισµού που είχε δηµιουργηθεί 

και δυστυχώς συνεχίζει να υπάρχει. 

Η κατάταξη των ασφαλισµένων των ταµείων ως προς τη µέση ηλικία συνταξιοδότησης 

παρέµεινε σταθερή διαχρονικά, αλλά και στο κάθε ταµείο δεν φαίνονται σπουδαίες αλλαγές 

από χρόνο σε χρόνο, εκτός από την αξιοσηµείωτη µείωση τα τελευταία έτη στο ΙΚΑ και 

κάποια δυσεξήγητη µεταβλητότητα τα τελευταία έτη στο ∆ηµόσιο.  

Σταθερή είναι επίσης και η κατανοµή των νέων συνταξιούχων κατά επιµέρους ηλικιακές 

οµάδες, όπως εµφανίζονται στον πίνακα δείχνοντας ότι συστηµατικά υπάρχουν ηλικιακά νέοι 

συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών, ιδιαίτερα γυναίκες στο ∆ηµόσιο και στο ΙΚΑ. Η συµµετοχή 

αυτών τα τελευταία έτη εµφανίζει αξιοσηµείωτη αύξηση, γεγονός που δείχνει ότι οι φόβοι 

εγκλωβισµού επηρέασαν όλους όσους είχαν θεµελιώσει δικαίωµα συνταξιοδότησης 

ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου.  
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Πίνακας 1.5: Νέοι συνταξιούχοι κατά ηλικία και ασφαλιστικό φορέα 

 Άρρενες Θήλεις 

 
έως 
50 51-55 56-60 61-65 65+  

Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 

έως 
50 51-55 56-60 61-65 65+  

Μέση ηλικία 
συνταξιοδότησης 

ΙΚΑ 
2004 2.7 6.8 43.2 36.6 10.7 100 60.69 9.6 27.6 37.7 17.5 7.6 100 57.49 
2005 4.1 4.5 45.5 33.6 12.3 100 60.63 12.8 21.3 42.7 20.0 3.2 100 57.20 
2006 2.9 3.5 53.1 29.4 11.1 100 60.46 7.6 28.4 34.7 21.3 7.9 100 58.00 
2007 1.5 2.0 44.6 33.4 18.5 100 61.55 11.7 26.8 32.1 22.8 6.7 100 57.26 
2008 0.7 7.0 43.8 31.2 17.2 100 61.06 14.0 21.8 28.2 29.2 6.8 100 57.52 
2009 0.0 5.2 48.8 35.8 10.2 100 60.77 7.3 21.9 32.6 32.9 5.3 100 58.32 
2010 2.4 10.7 50.0 27.0 10.0 100 59.81 4.6 30.6 28.3 29.3 7.2 100 58.27 
2011 0.3 12.3 47.7 32.7 7.0 100 60.05 10.3 33.8 34.2 14.0 7.7 100 56.94 
2012 0.7 8.0 50.4 36.3 4.6 100 60.04 7.1 36.9 38.7 10.2 7.2 100 56.59 
2013 4.5 8.9 51.5 29.8 5.3 100 59.38 3.4 33.6 33.8 24.6 4.6 100 57.43 

ΟΓΑ 
2004 0.0 2.4 14.4 51.7 31.6 100 64.19 1.4 5.0 5.5 62.4 25.7 100 64.10 
2005 0.0 2.4 11.8 41.9 43.8 100 64.90 1.0 2.7 6.6 48.4 41.2 100 65.00 
2006 0.0 4.6 9.4 49.1 36.9 100 65.28 0.0 4.9 9.5 56.2 29.4 100 64.43 
2007 0.0 2.2 7.2 49.6 41.1 100 65.29 0.0 2.0 4.0 71.7 22.4 100 64.63 
2008 0.0 1.7 1.4 49.6 47.3 100 66.48 0.0 1.4 1.2 67.2 30.2 100 65.31 
2009 1.1 0.0 6.5 51.0 41.4 100 66.44 0.6 2.0 4.1 70.0 23.3 100 64.98 
2010 0.0 1.2 3.0 58.3 37.5 100 66.27 2.9 0.6 3.1 72.2 21.1 100 64.30 
2011 0.0 0.0 1.5 60.3 38.2 100 65.90 0.0 1.1 4.4 78.2 16.2 100 64.56 
2012 0.0 0.0 2.4 65.6 32.1 100 65.33 0.0 4.9 12.0 60.1 23.1 100 63.92 
2013 0.0 0.0 5.1 34.1 60.8 100 65.88 0.0 3.3 2.0 52.8 41.9 100 65.27 

∆ηµόσιο 
2004 18.1 30.1 18.4 15.6 17.8 100 56.84 30.4 18.1 36.8 7.7 7.0 100 55.14 
2005 10.5 20.8 20.3 27.9 20.5 100 59.80 28.7 19.2 32.3 10.2 9.7 100 55.46 
2006 12.2 20.3 29.3 18.1 20.1 100 58.93 2.6 20.2 35.9 32.8 8.5 100 58.42 
2007 17.3 31.7 25.3 16.8 8.9 100 56.70 25.0 16.8 38.9 19.2 0.0 100 55.66 
2008 15.4 33.1 22.5 17.0 12.1 100 57.09 14.5 27.8 37.2 18.3 2.3 100 56.10 
2009 21.4 24.6 31.3 18.3 4.4 100 55.11 11.0 27.0 38.8 14.0 9.2 100 57.09 
2010 22.5 16.0 35.0 22.2 4.4 100 56.43 14.3 38.0 25.8 14.2 7.7 100 55.88 
2011 23.0 20.2 28.8 22.9 5.0 100 56.35 3.1 31.4 43.3 17.0 5.3 100 57.57 
2012 15.3 19.2 25.6 31.5 8.4 100 57.67 10.1 16.8 62.3 8.1 2.7 100 56.79 
2013 14.0 18.3 41.3 23.7 2.7 100 56.90 11.2 41.5 25.5 18.1 3.8 100 56.32 

ΟΑΕΕ 
2004 1.6 2.6 21.8 39.6 34.4 100 63.62 0.0 18.1 18.1 28.8 35.0 100 63.20 
2005 0.0 2.3 19.8 30.6 47.3 100 64.93 0.0 11.6 25.5 32.5 30.4 100 62.24 
2006 0.0 3.4 30.2 33.5 32.8 100 63.14 5.2 13.2 25.4 28.4 27.8 100 61.11 
2007 0.0 1.5 25.6 53.9 19.0 100 63.07 8.8 39.6 24.4 7.7 19.4 100 57.32 
2008 0.0 3.6 22.1 50.7 23.6 100 63.34 8.8 32.3 27.2 17.0 14.7 100 58.09 
2009 0.0 5.1 15.0 46.3 33.7 100 64.51 0.0 20.8 21.7 29.2 28.3 100 62.98 
2010 0.0 0.0 17.3 58.1 24.6 100 64.23 0.0 0.0 10.7 41.3 47.9 100 65.49 
2011 3.4 0.0 25.6 49.2 21.9 100 63.06 0.0 13.2 10.5 47.7 28.5 100 62.33 
2012 1.0 0.0 25.0 52.2 21.8 100 63.33 0.0 15.7 13.0 49.2 22.1 100 61.69 
2013 0.9 0.0 26.0 52.3 20.8 100 62.95 6.9 17.3 30.5 29.9 15.4 100 60.07 

Λοιπά 
2004 3.8 24.0 37.3 20.7 14.1 100 59.60 42.7 13.8 5.9 32.3 5.2 100 54.70 
2005 2.7 32.9 34.8 20.9 8.8 100 58.05 22.1 23.1 25.2 23.5 6.1 100 55.48 
2006 4.0 31.5 48.2 10.6 5.7 100 57.24 29.5 0.0 57.4 8.8 4.3 100 54.48 
2007 4.5 39.7 33.0 13.5 9.2 100 57.32 49.6 10.2 13.3 20.6 6.4 100 52.48 
2008 5.9 11.0 54.4 16.0 12.7 100 59.18 17.2 0.0 54.3 9.7 18.7 100 58.93 
2009 12.8 15.5 39.3 24.2 8.2 100 58.07 14.3 10.9 19.9 42.2 12.6 100 59.16 
2010 0.0 33.0 38.5 19.6 8.9 100 58.14 33.8 13.0 26.5 26.7 0.0 100 55.03 
2011 2.5 27.1 35.6 28.9 5.9 100 58.58 17.1 23.8 38.6 16.2 4.3 100 56.48 
2012 6.0 11.7 35.4 28.7 18.2 100 60.15 3.3 22.4 29.0 32.1 13.2 100 59.87 
2013 4.4 15.7 46.6 25.0 8.3 100 59.17 5.5 43.8 19.7 7.5 23.5 100 57.86 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού 
Σηµείωση: Οι αριθµοί για την ηλικία αφορούν µερίδια ανά έτος. 
 

1.4.2 Η πιθανότητα συνταξιοδότησης 

Σαφέστερη κατανόηση της µετάβασης προς τη σύνταξη µπορεί να αποκτηθεί αναλύοντας την 

πιθανότητα µετάβασης από την απασχόληση στη σύνταξη εκτιµώντας κατάλληλα 

οικονοµετρικά υποδείγµατα (Logit) που περιλαµβάνουν ατοµικά και άλλα χαρακτηριστικά 
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ως ανεξάρτητες µεταβλητές. Έτσι ποσοτικοποιείται η επίδραση κάθε εξεταζόµενου 

παράγοντα και ελέγχεται η στατιστική του σηµαντικότητα. Αυτό γίνεται εξετάζοντας τους 

εργαζόµενους που συνεχίζουν να εργάζονται στο χρόνο ή που καθίστανται συνταξιούχοι και 

έχουν ηλικία µεταξύ 50 και 66 ετών, όπως εξάγονται µαζί µε τα ατοµικά τους 

χαρακτηριστικά από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού για τα έτη 2004 έως και 2013. Στην 

προσπάθειά µας να εξετάσουµε εάν η πρόσφατη κρίση άλλαξε την επίδραση των συνήθων 

παραγόντων στην πιθανότητα µετάβασης από την απασχόληση στη σύνταξη χωρίσαµε την 

εξεταζόµενη περίοδο σε πριν και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης.  

Ο Πίνακας 1.6 παρουσιάζει τα αποτελέσµατα, όπου οι δύο πρώτες στήλες καταγράφουν τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά, η τρίτη στήλη δείχνει τη µεταβολή (σε ποσοστιαίες µονάδες) 

στην πιθανότητα συνταξιοδότησης πριν την οικονοµική κρίση (περίοδος 2004Α – 2007Γ), η 

οποία συσχετίζεται µε µεταβολή σε αυτά τα χαρακτηριστικά, ενώ η τέταρτη στήλη δείχνει 

την ίδια µεταβολή κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η µεταβολή στην πιθανότητα 

συνταξιοδότησης ουσιαστικά ανταποκρίνεται σε µεταβολή στα χαρακτηριστικά σε σχέση µε 

αυτά που είναι σε παρένθεση, καθώς όλα τα άλλα χαρακτηριστικά παραµένουν σταθερά. Τα 

αστέρια δίπλα στους αριθµούς δείχνουν τη στατιστική σηµαντικότητα στα συµβατικά 

επίπεδα. 

Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι η πιθανότητα κάποιος απασχολούµενος να καταστεί 

συνταξιούχος επηρεάζεται θετικά από την ηλικία του. Όσο µεγαλώνει ο εργαζόµενος τόσο 

αυξάνεται η πιθανότητα να µεταβεί σε καθεστώς σύνταξης. Για παράδειγµα εργαζόµενοι που 

ανήκουν στην ηλικιακή οµάδα 57-60 έχουν 4,2 εκατοστιαίες µονάδες µεγαλύτερη πιθανότητα 

να καταστούν συνταξιούχοι σε σχέση µε κάποιον ηλικίας 50-53 για την περίοδο πριν την 

κρίση. Η διαφορά αυτή εκτοξεύεται στις 30 εκατοστιαίες µονάδες για την ακραία κατηγορία 

των 66 ετών. 

Η επίδραση του γυναικείου φύλου, αν και θετική και στατιστικά σηµαντική, είναι σχετικά 

µικρή. Ειδικότερα, η πιθανότητα των γυναικών να καταστούν συνταξιούχοι είναι µόλις µία 

εκατοστιαία µονάδα µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των ανδρών. Παρόλο που οι γυναίκες σε 

αρκετούς ασφαλιστικούς φορείς, και κυρίως στο ∆ηµόσιο, είχαν θεσµοθετηµένο το δικαίωµα 

να συνταξιοδοτούνται πιο νωρίς από τους άνδρες συναδέλφους τους που άρχισαν να 

εργάζονται µαζί, φαίνεται ότι στην πράξη δεν το άσκησαν συχνά την εξεταζόµενη περίοδο. 

Σε σχέση µε το επίπεδο εκπαίδευσης, παρατηρείται ότι τα άτοµα µε υψηλότερα εκπαιδευτικά 

προσόντα είναι πιο στενά προσδεµένα µε την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι, 

πριν την εκδήλωση της οικονοµικής κρίσης, οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης έχουν 

µία εκατοστιαία µονάδα µικρότερη πιθανότητα να καταστούν συνταξιούχοι σε σχέση µε τους 

απόφοιτους δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 3,6 εκατοστιαίες µονάδες λιγότερο σε σχέση µε 

αυτούς δεν πήγαν καθόλου στο σχολείο. Το γεγονός αυτό µπορεί να συνδέεται µε το ότι οι 

καλύτερα εκπαιδευµένοι αµείβονται και περισσότερο, καθιστώντας τη µετάβαση από την 

απασχόληση στη συνταξιοδότηση πιο ακριβή, αλλά και µε το γεγονός ότι αντιλαµβάνονται 

πιο εύκολα το ενδεχόµενο κόστος ευκαιρίας. Επιπλέον, άτοµα µε λιγότερα προσόντα είναι 

πιο πιθανό να απασχολούνται σε πιο επίπονες εργασίες, αυξάνοντας τη ροπή προς 

συνταξιοδότηση.  
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Αν και η οικογενειακή κατάσταση προκύπτει ασήµαντη στην απόφαση για συνταξιοδότηση, 

η εργασία της/του συντρόφου φαίνεται ότι έχει αρνητικό και στατιστικά σηµαντικό 

αντίκτυπο. Αυτό υποδηλώνει ότι η προσφορά εργασίας µεταξύ των µελών του νοικοκυριού 

είναι συµπληρωµατική παρά υποκατάστατη. Με άλλα λόγια, το να εργάζεται ο ένας 

σύντροφος ενθαρρύνει και τον άλλο να παραµείνει στην αγορά εργασίας. Μια άλλη πιθανή 

εξήγηση προσφέρεται από τη βιολογία µε τη θεωρία του επιλεκτικού παντρέµατος 

(assortative mating), σύµφωνα µε την οποία τα ζευγάρια σχηµατίζονται από άτοµα µε 

παρόµοια χαρακτηριστικά, όπως η διάθεσή τους να εργάζονται και η επιλογή παρόµοιας 

χρήσης του χρόνου τους. Η πιθανότητα συνταξιοδότησης των εργαζοµένων φαίνεται να 

επηρεάζεται θετικά από τον βαθµό αστικότητας. Το να κατοικεί κάποιος εργαζόµενος σε µια 

αγροτική περιοχή µειώνει την πιθανότητα να καταστεί συνταξιούχος και η πιθανότητα αυτή 

µειώνεται ανάλογα µε το µέγεθος της αστικότητας. 

Από την προηγούµενη εξέταση των περιγραφικών στοιχείων προέκυψε ότι ένας παράγοντας 

που επηρεάζει τη συνταξιοδότηση είναι ο ασφαλιστικός φορέας που είναι ασφαλισµένος ο 

εργαζόµενος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το πολυµεταβλητό υπόδειγµα logit 

που εκτιµάται. Χρησιµοποιώντας τον ΟΓΑ ως οµάδα αναφοράς, προκύπτει ότι ceteris paribus 

οι ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, στο ∆ηµόσιο και στα Λοιπά ασφαλιστικά ταµεία έχουν από 3 έως 

3,5 εκατοστιαίες µονάδες επιπλέον πιθανότητα από τον ΟΓΑ να συνταξιοδοτηθούν πριν την 

κρίση και από 4,3 έως 6,5 εκατοστιαίες µονάδες κατά τη διάρκεια της κρίσης. Στον αντίποδα 

οι ασφαλισµένοι στον ΟΑΕΕ παρουσιάζουν συστηµατικά µικρότερη πιθανότητα 

συνταξιοδότησης. Τα αποτελέσµατα αυτά φαίνονται συνεπή µε τις κατά καιρούς ευνοϊκές 

ρυθµίσεις για συνταξιοδότηση στο ∆ηµόσιο και στα λεγόµενα “ευγενή” Λοιπά ταµεία. 

Επίσης, στο ΙΚΑ ένα αρκετά υψηλό ποσοστό άµεσα ασφαλισµένων ευρίσκεται στο καθεστώς 

των ΒΑΕ και δικαιούται πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Από την άλλη, οι ασφαλισµένοι στον 

ΟΑΕΕ λαµβάνουν σχετικά χαµηλές συντάξεις και για το λόγο αυτό προτιµούν να 

παραµείνουν, συνήθως ως αυτοαπασχολούµενοι, στην εργασία τους για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα.  

Τέλος, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις τάσης, αλλά όχι εποχικότητας. Συγκεκριµένα για την 

περίοδο πριν την κρίση η πιθανότητα συνταξιοδότησης µειώνεται διαχρονικά, ενώ κατά τη 

διάρκεια της κρίσης η πιθανότητα συνταξιοδότησης ιδιαίτερα το 2012 και το 2013 φαίνεται 

να αυξάνεται. Αυτό µάλλον οφείλεται στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου που 

συνταξιοδοτήθηκαν αναγκαστικά λόγω του µέτρου της προσυνταξιοδότησης. Το εύρηµα 

αυτό ενδεχοµένως συνδέεται µε την προαναφερθείσα αβεβαιότητα για τα ασφαλιστικά 

δικαιώµατα και το φόβο εγκλωβισµού στην αγορά εργασίας τα πρόσφατα έτη.  

Από τον Πίνακα 1.5 φαίνεται ακόµη ότι η επίδραση των εξεταζόµενων µεταβλητών 

παραµένει σηµαντική και κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, µε όχι γενικά 

εντυπωσιακές διαφορές. Πέρα ωστόσο από την µεταβολή της επίδρασης του χρόνου που από 

αρνητική καθίσταται θετική και σηµαντική από το 2011 και µετά, φαίνεται ότι και σε όλα τα 

ταµεία σηµειώνεται αυξηµένη τάση συνταξιοδότησης. Επιπλέον, και η επίδραση του 

ασφαλιστικού φορέα φαίνεται να αυξάνεται σηµαντικά και ιδιαίτερα εκείνη του ∆ηµοσίου 

που από 3% εκτοξεύεται στο 6,5%. 
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Πίνακας 1.6: Η πιθανότητα µετάβασης από την απασχόληση στη συνταξιοδότηση 
(2004:Α-2013:∆) 

Χαρακτηριστικά 
 

2004Α-2008Γ 2008∆-2013∆ 

Ηλικία (Ηλικία µεταξύ 50 και 53) 
 

 

 
Ηλικία µεταξύ 54 και 56 1,332*** 1,203*** 

 
Ηλικία µεταξύ 57 και 60 4,272*** 3,821*** 

 
Ηλικία µεταξύ 61 και 63 5,218*** 5,848*** 

 
Ηλικία µεταξύ 64 και 65 20,861*** 19,051*** 

 
Ηλικία 66 30,112*** 22,716*** 

Φύλο (Άνδρας) 
 

 

 
Γυναίκα 0,918*** 1,037*** 

Ανώτατο επίπεδο  (Τριτοβάθµια εκπαίδευση) 
 

 

εκπαίδευσης ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 0,998** 0,835*** 

 
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 1,205*** 1,391*** 

 
∆εν πήγε καθόλου σχολείο 3,565*** 2,587 

Οικογενειακή  (Άγαµος, χήρος, διαζευγµένος) 
 

 

κατάσταση Έγγαµος -1,013 -0,512 

Θέση συντρόφου  (Άνεργος, µη οικονοµικά ενεργός) 
 

 

στην αγορά εργασίας Εργάζεται -3,692*** -3,032*** 

 
∆εν υπάρχει πληροφόρηση -2,484*** -2,210*** 

Αστικότητα (Αγροτικές περιοχές) 
 

 

 
Αστικές περιοχές 0,601* 0,909*** 

 
Ηµιαστικές περιοχές 0,505 0,602* 

Ασφαλιστικός (ΟΓΑ) 
 

 

φορέας ΙΚΑ 3,072*** 4,516*** 

 
∆ηµόσιο 3,182*** 6,535*** 

 
ΟΑΕΕ -1,426*** -0,212 

 
Λοιπά 3,481*** 4,324*** 

Έτη (2004/2008) 
 

 

 
2005 0,075  

 
2006 -1,648***  

 
2007 -1,790***  

 
2008 -1,832***  

 
2009 

 
-0,418* 

 
2010 

 
0,138 

 
2011 

 
1,154*** 

 
2012 

 
1,835*** 

 
2013 

 
1,799*** 

Τρίµηνο (Πρώτο) 
 

 

 
∆εύτερο -0,096 0,035 

 
Τρίτο -0,171 -0,045 

 
Τέταρτο -0,110 0,099 

Αριθµός παρατηρήσεων 
 

149.892 150.481 

* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01 
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1.4.3 Ηλικία συνταξιοδότησης 

Η ηλικία συνταξιοδότησης ποικίλει και για διαφορετικές οµάδες µέσα στα ταµεία ασφάλισης. 

Προηγουµένως δείξαµε ότι οι γυναίκες κατά µέσο όρο συνταξιοδοτούνται ένα µε δύο χρόνια 

νωρίτερα από ότι οι άνδρες εργαζόµενοι, αν και αυτό διαφέρει ανά ταµείο. Χρησιµοποιώντας 

αναλυτικά στοιχεία από το ΙΚΑ20 παρατηρούµε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες για 

συνταξιοδότηση πριν τα 65 έτη για τους άνδρες και τα 60 έτη για τις γυναίκες. Ειδικότερα, 

µόνο το 21% των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ (16% των ανδρών και 30% των γυναικών) 

συνταξιοδοτείται στην κανονική ηλικία. Η πλειονότητα των ασφαλισµένων του ΙΚΑ βρίσκει 

διέξοδο προς τη συνταξιοδότηση µέσω εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αυτοί που συνταξιοδοτούνται µε το καθεστώς των ΒΑΕ είναι σχεδόν το ένα 

τρίτο των συνταξιούχων και οι δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης περίπου 16%, 

προσεγγίζοντας συνολικά τους µισούς συνταξιούχους γεγονός αρκετά παράξενο για µία µη 

βιοµηχανική χώρα. Παρόµοια είναι και η εικόνα σε άλλα ταµεία. Ενδεικτικά, στο ∆ηµόσιο οι 

ένστολοι (που αποτελούν σχεδόν το ένα τρίτο των συνταξιούχων) συνεχίζουν να 

αποστρατεύονται στην ηλικία των 53 ετών ή οι αιρετοί δικαιούνται σύνταξη µε µόλις δύο 

εκλογικές θητείες. 

 

Πίνακας 1.7: Συνταξιοδοτήσεις ΙΚΑ ανά νοµική βάση, 1997 και 2006 (% συνόλου) 

 1997 2006 

 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Συντάξεις γήρατος 82,5 84,3 83,1 82,8 84,9 83,6 

Κανονική περίπτωση 
Άνδρες 65, γυναίκες 60 

15,4 31,3 20,6 15,8 29,6 20,7 

Συντάξεις 35ετίας 6,0 0,5 4,2 9,1 0,4 6,0 

Άνδρες από τα 60, γυναίκες από 
τα 55 µε αναλογιστική µείωση 
για κάθε µήνα που  

8,5 18,0 11,6 4,6 17,0 9,0 

Γονέας ανηλίκων 0,1 10,0 3,4  10,1 3,6 

Βαρέα και ανθυγιεινά 41,9 15,5 33,3 40,3 14,0 30,9 

Λοιπές ειδικές περιπτώσεις 10,5 9,1 10,1 13,0 13,8 13,2 

Αναπηρία 17,5 15,7 16,9 17,2 15,1 16,4 

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 

Πηγή: Τήνιος 2010. 

 

                                                           
20 Αναγκαζόµαστε να περιοριστούµε στο ΙΚΑ γιατί είναι το µοναδικό ασφαλιστικό ταµείο που 
δηµοσιεύει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία. Παρόλα αυτά το ΙΚΑ είναι και ο µεγαλύτερος 
ασφαλιστικός φορέας της χώρας, οπότε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση αφορούν 
µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού. Εναλλακτικά, θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στοιχεία από την 
Η∆ΙΚΑ για το σύνολο των συνταξιούχων. 
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Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζονται οι αιτήσεις για νέες συντάξεις γήρατος στο ΙΚΑ ανά 

ηλικία και φύλο για το 2002 και το 200821. Επειδή οι ηλικίες για συνταξιοδότηση 

προσδιορίζονται βάσει των εκάστοτε νόµων, το σχήµα των κατανοµών δε διαφέρει 

σηµαντικά από χρονιά σε χρονιά. Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι για το 2008 τόσο για τους 

άνδρες όσο και για τις γυναίκες παρατηρείται µια µετατόπιση της καµπύλης προς τα πάνω 

καταδεικνύοντας αύξηση των συνταξιοδοτήσεων, ενώ φαίνεται το φαινόµενο αυτό να είναι 

εντονότερο στις νεώτερες ηλικίες. 

Σε σχέση µε τις συντάξεις γήρατος των ανδρών, η ηλικία που παρατηρείται το πρώτο µεγάλο 

κύµα αιτήσεων είναι τα 59 έτη (συντάξεις ΒΑΕ και 35ετίας), µετά στα 61 έτη (αρχή 

δυνατότητας µειωµένης σύνταξης) και ακολουθεί η κανονική ηλικία (65 έτη) µε σαφώς 

µικρότερο αριθµό αιτήσεων από αµφότερες τις προηγούµενες ηλικίες. Στις γυναίκες οι 

ηλικίες που παρατηρούνται οι µεγαλύτεροι αριθµοί αιτήσεων για νέες συνταξιοδοτήσεις είναι 

τα 50 έτη (µητέρες ανηλίκων τέκνων), τα 55 έτη που είναι και η ηλικία µε τις περισσότερες 

αιτήσεις (πλήρης για µητέρες ανηλίκων και αρχή µειωµένης) και περίπου τα 60 έτη 

(κανονική ηλικία). 

 

∆ιάγραµµα 1.4: Κατανοµή νέων συντάξεων γήρατος ανά ηλικία (ΙΚΑ) 

 
Πηγή: ΙΚΑ 

 

Ένας πολύ µεγάλος αριθµός συνταξιούχων του ΙΚΑ έχει λάβει σύνταξη αναπηρίας. 

Ειδικότερα το 17,2% των συνταξιούχων ανδρών και το 15,1% των συνταξιούχων γυναικών 

                                                           
21 Αποτελεί το πιο πρόσφατο δηµοσιευµένο έτος του ΙΚΑ. 
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λαµβάνει σύνταξη αναπηρίας. Η σύνταξη αναπηρίας αποτελεί τη µοναδική διέξοδο προς τη 

συνταξιοδότηση για νέα άτοµα που δεν έχουν συµπληρώσει τα όρια ηλικίας ή για άτοµα που 

δεν έχουν συγκεντρώσει ικανό αριθµό ενσήµων. Όπως φαίνεται και από το επόµενο σχήµα, 

οι αιτήσεις για νέες συντάξεις αναπηρίας γίνονται κατά κανόνα από νέους ασφαλισµένους µε 

µια κορύφωση των αιτήσεων στα 58 έτη για τους άνδρες και στα 51 έτη για τις γυναίκες. 

Επιπλέον, φαίνεται ότι οι αιτήσεις για συντάξεις αναπηρίας έχουν αυξηθεί στις µικρότερες 

ηλικίες µε το φαινόµενο να είναι πιο αισθητό κυρίως στις γυναίκες. Είναι πάντως 

εντυπωσιακό ότι οι µισές νέες αιτήσεις για συντάξεις αναπηρίας αφορούν άνδρες ηλικίας 

µέχρι 53 ετών και γυναίκες ηλικίας µέχρι 50 ετών. 

 

∆ιάγραµµα 1.5: Κατανοµή νέων συντάξεων αναπηρίας ανά ηλικία (ΙΚΑ) 

 
Πηγή: ΙΚΑ 

 

1.4.4 Χρόνος ασφάλισης 

Πέρα από την ηλικία συνταξιοδότησης σηµασία για τη βιωσιµότητα του ασφαλιστικού 

συστήµατος έχουν και οι ηµέρες ασφάλισης. Πολλοί υποστηρίζουν ότι αν κάποιος εργάζεται 

για πολλά χρόνια δεν έχει σηµασία η ηλικία συνταξιοδότησης του, αλλά ότι έχει συνεισφέρει 

στο σύστηµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Βέβαια η ορθότητα αυτής της άποψης δεν 

επιβεβαιώνεται µε µαθηµατικούς όρους και σίγουρα προϋποθέτει ασφάλιση τουλάχιστον 

35ετίας, κάτι που όπως θα δούµε δεν ισχύει στην πράξη.  

Στο ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζονται οι αιτήσεις για νέες συνταξιοδοτήσεις ανά ηµέρες 

ασφάλισης. Με µια πρώτη µατιά φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των νέων αιτήσεων 
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πραγµατοποιείται από την οµάδα µε ηµέρες ασφάλισης µεταξύ 4.500 και 4.799, ήτοι µεταξύ 

15 και 16 έτη εργασία. Μάλιστα η αθροιστική συχνότητα22 των νέων συνταξιοδοτήσεων είναι 

26%, δηλαδή το ένα τέταρτο των νέων συντάξεων του ΙΚΑ, αφορούν ασφαλισµένους που 

έχουν καταβάλλει εισφορές για λιγότερο από 15 έτη. Μάλιστα, οι µισοί από το σύνολο των 

νέων συνταξιούχων έχουν εισφέρει για λιγότερο από 22 χρόνια, αισθητά λιγότερο από την 

35ετία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η επόµενη µεγάλη έξοδος πραγµατοποιείται στα 35 έτη, αλλά 

αυτή αφορά µόνο στο 7% των νέων συνταξιούχων. Τέλος, υπάρχει και ένα 11% που κάνει 

αίτηση για συνταξιοδότηση έχοντας πραγµατοποιήσει παραπάνω από 10.800 ηµέρες 

ασφάλισης. 

 

∆ιάγραµµα 1.6: Κατανοµή νέων συντάξεων ανά ηµέρες ασφάλισης (ΙΚΑ) 

 
Πηγή: ΙΚΑ 

 

Ένα ενδιαφέρον ποιοτικό στοιχείο είναι το είδος των νέων συντάξεων ανά ηµέρες ασφάλισης. 

Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο διάγραµµα µέχρι περίπου τα 15 έτη (δυνατότητα 

κατώτατης σύνταξης) η πλειοψηφία των νέων συνταξιούχων λαµβάνουν είτε αναπηρική 

σύνταξη είτε σύνταξη θανάτου. Από τη 15ετία και έπειτα, οι νέες συντάξεις αφορούν κατά τα 

δύο τρίτα συντάξεις γήρατος. Οι συντάξεις θανάτου από την 15ετία και µετά συνιστούν 

σταθερά ένα κοµµάτι κοντά στο 30%, ενώ οι συντάξεις αναπηρίας ουσιαστικά εξαφανίζονται 

ενισχύοντας το προαναφερθέν επιχείρηµα ότι αποτελούν διέξοδο για ασφαλισµένους µε κατά 

κανόνα λίγα χρόνια ασφάλισης. 

                                                           
22 Το άθροισµα όλων των νέων αιτήσεων εργαζοµένων µε εισφορές µέχρι 4.500 ηµέρες εργασίας. 
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∆ιάγραµµα 1.7: Σύνθεση νέων συντάξεων ανά ηµέρες ασφάλισης (ΙΚΑ) 

 
Πηγή: ΙΚΑ 

 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την προηγούµενη ανάλυση µπορούν να συνοψιστούν 

ως εξής: 

• Η χρήση της µέσης ηλικίας συνταξιοδότησης είναι µάλλον παραπλανητική, αφού σε 

πολλά ασφαλιστικά ταµεία η µέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι πολύ χαµηλότερη και 

φαίνεται να αυξάνει ως αποτέλεσµα των κανόνων που ισχύουν κυρίως στον ΟΓΑ, τον 

ΟΑΕΕ και ένα 11% των ασφαλισµένων του ΙΚΑ. 

• Τα στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν ότι ο γενικός κανόνας είναι η εξαίρεση. Συναφώς, δεν 

έχει έννοια η µεταβολή του γενικού κανόνα, αλλά τροποποιήσεις-καταργήσεις στις 

ισχύουσες εξαιρέσεις. 

• Η ηλικία συνταξιοδότησης για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους δείχνει να µειώνεται, ειδικά 

για τις γυναίκες. 

• Οι συντάξεις αναπηρίας του ΙΚΑ αποτελούν διέξοδο για νέους ασφαλισµένους ή 

ασφαλισµένους µε λίγες ηµέρες ασφάλισης.  

• Το 26% των νέων συνταξιούχων του ΙΚΑ έχουν εισφορές που δεν ξεπερνούν τη 15ετία 

και οι µισοί νέοι συνταξιούχοι έχουν εισφέρει για λιγότερο από 22 έτη. 
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1.4.5 Πρόσφατες νοµοθετικές αλλαγές 

Τα τελευταία έτη µια σειρά από νοµοθετικές ρυθµίσεις που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης έχουν θεσµοθετηθεί. Οι πιο βασικές είναι: 

Εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης − ανδρών και γυναικών υπαλλήλων του 

∆ηµοσίου (Ν.3865/2010, άρθρο 6). Με τη συγκεκριµένη νοµοθεσία εισάγεται πλέον στο 

ασφαλιστικό σύστηµα εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στο 

δηµόσιο, προκειµένου να ενσωµατωθούν στο εθνικό µας δίκαιο διεθνή και ευρωπαϊκά 

κείµενα και Οδηγίες, αλλά και λόγο της καταδικαστικής για την Ελλάδα απόφασης (C-

559/2009 απόφαση του ∆ικαστηρίου της ΕΕ, πρώην ∆ΕΚ). Πιθανόν να χρειαζόταν µια 

µεγαλύτερη µεταβατική περίοδος για τους συνταξιοδοτικούς χρόνους των γυναικών. 

 

Σύνδεση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης µε το προσδόκιµο ζωής (Ν.3863/2010, 

άρθρο 11, παρ. 3 και Ν.3865/2010, άρθρο 7, παρ.3). Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που 

προβλέπονται ανακαθορίζονται κατά την µεταβολή του προσδόκιµου ζωής του πληθυσµού 

της χώρας µε σηµείο αναφοράς την ηλικία των 65 ετών. Η ισχύς αυτής της αρχής αρχίζει από 

1/1/2021 και κατά την πρώτη εφαρµογή της λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή της δεκαετίας 

2010-2020. Από 1/1/2024 τα ανωτέρω όρια θα ανακαθορίζονται ανά τριετία. Τους σχετικούς 

δείκτες θα προσδιορίζει η ελληνική στατιστική αρχή και η Eurostat 

 

Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης (Ν.4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος 

ΙΑ.4). Ειδικότερα, µε τις διατάξεις αυτές, από 1/1/2013, καθορίζεται για τη θεµελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώµατος ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος 

ασφάλισης τα 15 έτη (στα πλαίσια της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 102/1952). Επίσης, από 

1/1/2013, ως γενική προϋπόθεση πλήρους συνταξιοδότησης καθορίζεται η συµπλήρωση 40 

ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας. Επιπλέον, µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις 

προβλέπεται ότι: 

α) Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής, εφαρµόζονται οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 10, του Ν.3863/2010, όπως διαµορφώνονται ως προς το χρόνο 

ασφάλισης και τα όρια ηλικίας από 1/1/2015 και εφεξής, προστιθέµενων, ταυτόχρονα, 2 ετών 

στα διαµορφούµενα όρια ηλικίας. ∆ιευκρινίζεται, ότι τούτο ισχύει για όσες περιπτώσεις 

συνταξιοδότησης εθίγησαν µε τις διατάξεις του άρθρου 10, του Ν.3863/2010, όπως ισχύει. 

β) Από 1/1/2013, όλα τα ισχύοντα κατά την 31/12/2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

(όπου αυτά προβλέπονται), των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία 

προβλέπονται από γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις και δεν εθίγησαν µε τις διατάξεις 

του άρθρου 10 του ν.3863/2010, αυξάνονται κατά 2 έτη. 

Εξαιρούνται από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή/και του χρόνου ασφάλισης α) οι 

ασφαλισµένες που θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης ως µητέρες τέκνων ανίκανων για 

κάθε βιοποριστική εργασία, σύµφωνα µε γενικές ή ειδικές διατάξεις, καθώς και οι χήροι 
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πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων και β) οι ασφαλισµένοι των φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας, που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του Ν.4024/2011. 

Παράλληλα, προβλέπεται, ρητώς, ότι διασφαλίζονται τα θεµελιωµένα έως και 31.12.2012 

συνταξιοδοτικά δικαιώµατα, καθώς και τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν 

κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται - µε ή χωρίς αναγνώριση πλασµατικών χρόνων - 

προκειµένου για συνταξιοδότηση µε προϋποθέσεις που ισχύουν έως 31.12.2012. 

∆ιευκρινίζεται ότι θεµελιωµένο δικαίωµα υφίσταται, όταν ο ασφαλισµένος συµπληρώνει τον 

ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το όριο ηλικίας (όπου αυτό προβλέπεται), που απαιτούνται 

για τη συνταξιοδότησή του. Το θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα µπορεί να ασκηθεί 

οποτεδήποτε και ο ασφαλισµένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόµενος. 

Κατοχυρωµένο δικαίωµα είναι η δυνατότητα των ασφαλισµένων να συνταξιοδοτηθούν 

(δηλαδή να «κλειδώσουν») µε τις προϋποθέσεις που διαµορφώνονται κατά το έτος 

συµπλήρωσης του απαιτούµενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας. 

Αναλυτικά, για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει εκδώσει και αποστείλει σειρά οδηγιών προς τα ασφαλιστικά 

ταµεία. Η αποτύπωση των συγκεκριµένων κανόνων-µεταβατικών προϋποθέσεων δεν είναι 

δυνατή µιας και αφορά πολλές υποπεριπτώσεις ανάλογα µε την ηµεροµηνία πρώτης 

ασφάλισης, τη δυνατότητα επιλογής πλήρους ή µειωµένης σύνταξης, το φύλο, το ταµείο 

ασφάλισης πριν τον Ν.3655/2008, κ.ά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για ασφαλισµένους του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά µέχρι 31/12/1992 υπάρχουν 17 

περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε διαφορετικά κριτήρια, ενώ για ασφαλισµένους των πρώην 

ειδικών ταµείων23 υπάρχει διάκριση για αυτούς που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά µέχρι 

31/12/1982, µεταξύ 1983 και 1992 και από το 1993 και έπειτα, ενώ µέσα σε κάθε περίοδο 

υπάρχουν συγκεκριµένες υποπεριπτώσεις. Συναφώς, για πληρέστερη πληροφόρηση είναι 

καλύτερο να κοιτάξει κανείς τα σχετικά κείµενα που περιλαµβάνουν σειρά από 

επεξηγηµατικούς πίνακες και πλειάδα αναλυτικών παραδειγµάτων. 

 

1.5 Συγκριτική παρουσίαση του διοικητικού/διαχειριστικού κόστους και των γενικών 
εξόδων κάθε ταµείου. 

 

1.5.1 Στοιχεία Κοινωνικού Προϋπολογισµού 

Τα έξοδα του συνόλου των ασφαλιστικών φορέων, πλην του ∆ηµοσίου, καταγράφονται στον 

κοινωνικό προϋπολογισµό, ο οποίος αποτελεί πλέον κοµµάτι του κρατικού 

προϋπολογισµού.24 Κοιτώντας τα στοιχεία των τριών τελευταίων προϋπολογισµών 

                                                           
23 ∆ηλαδή για τους ασφαλισµένους των ΤΑΠ-∆ΕΗ, τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ, τ. 
ΤΣΠ-ΤΕ, τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ, τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ, τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, τ. ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ. 
24 Μέχρι και το 2009 η Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εξέδιδε τον αναλυτικό Κοινωνικό Προϋπολογισµό σε ετήσια 
βάση. Ο Κοινωνικός Προϋπολογισµός περιείχε πληθώρα πληροφοριών ανά Φορέα Κοινωνικής 
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παρατηρείται µία µείωση του συνόλου των εξόδων, η οποία οφείλεται κυρίως στη µείωση της 

δαπάνης για πληρωµή συντάξεων, καθώς και στη µεταφορά των ιατροφαρµακευτικών και 

νοσοκοµειακών δαπανών πλέον στον ΕΟΠΠΥ. Οι πληρωµές για συντάξεις (χωρίς του 

∆ηµοσίου) από €25 δις το 2011 θα διαµορφωθούν στα €23 δις το 2014. Αν µάλιστα ληφθεί 

υπόψιν ότι ο αριθµός των συνταξιούχων έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη, τότε 

αντιλαµβάνεται κανείς πόσο πολύ έχουν µειωθεί οι συντάξεις. Πάντως οι πληρωµές των 

συντάξεων συνεχίζουν να αποτελούν τη µεγαλύτερη δαπάνη των ασφαλιστικών φορέων 

(περίπου 62% των συνολικών δαπανών). 

 

Πίνακας 1.8: Κοινωνικός Προϋπολογισµός 

 ΚΠ 2012 ΚΠ 2013 ΚΠ 2014 
 2011* 2012** 2012* 2013** 2013* 2014** 
Έξοδα 45.001 48.488 46.069 42.042 37.926 37.342 
Πληρωµές από ειδική 
χρηµατοδότηση 

    1.598  

Συντάξεις 25.080 24.860 24.620 22.547 22.855 23.086 
Κύριας ασφάλισης 20.720 20.560 20.463 18.510 19.091 19.250 

Επικουρικής ασφάλισης 4.360 4.300 4.157 4.037 3.764 3.836 
Φαρµακευτική δαπάνη 3.448 3.265 3.007 2.621   
Λοιπές παροχές 
ασθένειας 

2.731 2.841 1.961 1.840 194 191 

Προνοιακές παροχές 2.960 2.900 3.671 1.883 1.486 1.873 
Λοιπές µεταβιβάσεις σε 
τρίτους 

200 200 373 359 10.539 10.930 

Απόδοση εισπράξεων 
τρίτων 

7.882 12.021 10.486 10.778 320 323 

Λοιπές δαπάνες 600 600 492 438 582 583 
∆απάνες προσωπικού 700 500 415 377 294 293 
∆ιοικητικές δαπάνες 50 51 49 49 58 63 
Μεταβιβάσεις στα 
νοσοκοµεία 

1.350 1.250 995 1.150   

Πηγή: Κρατικοί προϋπολογισµοί. 
* Εκτιµήσεις, **Προβλέψεις 
 

Οι δύο κατηγορίες δαπανών που συνιστούν το διοικητικό/διαχειριστικό κόστος είναι οι 

«∆ιοικητικές δαπάνες» και οι «∆απάνες προσωπικού». Οι µεν πρώτες εκτιµώνται για το 2011 

στα €50 εκατ., ενώ για το 2012 εκτιµώνται λιγότερες µόλις κατά €1 εκατ. Το 2013 εκτιµάται 

ότι θα διαµορφωθούν στα €58 εκατ. και το 2014 προϋπολογίζονται για €63 εκατ. Οι δαπάνες 

προσωπικού παρουσιάζουν µία αξιοσηµείωτη µείωση µεταξύ 2011 και 2014. Το 2011 η 

εκτίµηση για το ύψος των δαπανών προσωπικού ήταν €700 εκατ., ενώ το 2014 το αντίστοιχο 

κονδύλι εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα €293 εκατ. Η πολύ µεγάλη αυτή µείωση, κοντά 

στο 60%, οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους: 

1. Μεταφορά των γιατρών και άρα και της µισθοδοσίας τους στον ΕΟΠΠΥ. 

2. Εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου για τους εργαζόµενους στους ΟΚΑ. 

3. Κατάργηση δώρων στο ∆ηµόσιο και στους ΟΚΑ. 

                                                                                                                                                                      
Ασφάλισης, µεταξύ των οποίων ήταν και οι δαπάνες διοίκησης ανά ασφαλισµένο σε επίπεδο ΦΚΑ και 
κλάδου. 
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Το σύνολο των διοικητικών δαπανών και των δαπανών προσωπικού ως κοµµάτι του συνόλου 

των δαπανών των ΦΚΑ από 1,67% που ήταν το 2011 διαµορφώνεται κοντά στο 1% για τα 

επόµενα έτη. Ειδικότερα, η δαπάνη για µισθοδοσία το 2014 εκτιµάται ότι θα είναι 0,78% των 

συνολικών εξόδων και οι διοικητικές δαπάνες θα διαµορφωθούν µόλις στο 0,17% των 

συνολικών εξόδων.  

1.5.2 Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού 

Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία δαπανών αποτελούν 

εκτιµήσεις και προβλέψεις οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγµατοποιηθείσες 

δαπάνες. Ας δούµε, λοιπόν, τι συµβαίνει µε τις πραγµατοποιηθείσες δαπάνες. Στον επόµενο 

πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία από την εκτέλεση του προϋπολογισµού των ΦΚΑ για τα έτη 

2011 έως 2013 και για το πρώτο τρίµηνο του 2014. Αυτό που παρατηρείται µε µια πρώτη 

µατιά είναι µια σαφής υποχώρηση τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων. Ειδικότερα, τα 

λοιπά έσοδα σηµειώνουν µία αξιοσηµείωτη υποχώρηση µεταξύ 2011 και 2013, ενώ το 2014 

φαίνεται ότι θα υπάρξει σχετική ανάκαµψη. Τα λοιπά έξοδα φαίνεται να µειώνονται συνεχώς, 

ενώ παρόµοια πορεία ακολουθούν οι µισθοί και οι δαπάνες διοίκησης επιβεβαιώνοντας την 

τάση που καταγράφεται στον κοινωνικό προϋπολογισµό. Όσον αφορά τα στοιχεία για τις 

δαπάνες διοίκησης θα πρέπει να είµαστε επιφυλακτικοί, µιας και υπάρχουν αµφιβολίες ως 

προς την αξιοπιστία τους.25 Εντούτοις, είναι εντυπωσιακή η µείωση που έχει συντελεστεί στις 

δαπάνες από το 2011 και ιδιαίτερα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για παράδειγµα η µισθοδοσία του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ βαίνει συνεχώς µειούµενη και από €197 εκατ. το 2012 διαµορφώθηκε σε €152 εκατ. 

το 2013 και εκτιµάται στα €140 εκατ. το 2014, ενώ και τα λοιπά έξοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

εµφανίζουν αξιοσηµείωτη µείωση. 

Επειδή τα απόλυτα ποσά µπορεί να είναι και συνάρτηση του µεγέθους των ταµείων, στον 

παρακάτω πίνακα αυτά ανάγονται σε ποσά ανά ασφαλισµένο για όσα ταµεία υπάρχει 

διαθέσιµος αριθµός ασφαλισµένων.26 Κοιτώντας τα λοιπά έσοδα ανά ασφαλισµένο προκύπτει 

ότι το ΕΤΑΑ υπερτερεί κατά πολύ σε σχέση µε τα υπόλοιπα ταµεία, µάλλον λόγω των 

κοινωνικών πόρων που εισπράττει ή/και της υψηλότερης ασφαλιστικής συνείδησης των 

ασφαλισµένων του. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αν και είναι σχεδόν τετραπλάσιο σε µέγεθος σε σχέση 

µε τον ΟΑΕΕ, φαίνεται να µαζεύει σχεδόν τα τριπλάσια λοιπά έσοδα ανά ασφαλισµένο, µε 

€11 ανά ασφαλισµένο έναντι €4,1 στον ΟΑΕΕ. Είναι, βέβαια, εντυπωσιακή και η πτώση των 

λοιπών εσόδων του ΟΑΕΕ διαχρονικά, όπου από €87 ευρώ το 2011 φτάνει µόλις τα €4 το 

2014, καταδεικνύοντας τα προβλήµατα ρευστότητας των ασφαλισµένων εκεί, αλλά και την 

απουσία αξιόπιστου µηχανισµού είσπραξης των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών. Από 

την άλλη πλευρά, ο ΟΑΕΕ φαίνεται να έχει τη µικρότερη κατά κεφαλήν λοιπή δαπάνη µε 

€8,2 ακολουθούµενος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε €17,6, τον ΟΓΑ µε €36,1 και το ΕΤΑΑ µε 

€56,2. Οι µισθοί του προσωπικού των εξεταζόµενων ΦΚΑ όταν ανάγονται ανά ασφαλισµένο 
                                                           
25 Είναι µάλλον απίθανο το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µέσα στο 2013 να πραγµατοποίησε µόνο 1 εκατοµµύριο ευρώ 
διοικητικές δαπάνες και τις προηγούµενες δύο χρονιές τίποτα. 
26 Η επιλογή της αναγωγής ανά ασφαλισµένο και όχι ανά συνταξιούχο έχει να κάνει µε το γεγονός ότι 
τα ασφαλιστικά ταµεία εξυπηρετούν το σύνολο των ασφαλισµένων σε αυτά, άµεσους και έµµεσους. Ο 
αριθµός των ασφαλισµένων αφορά το έτος 2014, όπως προκύπτει από την έκθεση του συστήµατος 
Άτλας. Είναι λογικό να υποθέσουµε ότι ο αριθµός των ασφαλισµένων στα περισσότερα ταµεία 
παραµένει σταθερός ή σχετικά σταθερός διαχρονικά. 
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µε εξαίρεση τον ΟΓΑ φαίνεται να αυξάνονται όσο µειώνεται το µέγεθος του ταµείου. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι σε γενικές γραµµές οι δαπάνες ανά ασφαλισµένο είναι µικρότερες στα 

µεγαλύτερα ταµεία, κάτι το οποίο είναι αναµενόµενο, αφού εκεί αναπτύσσονται οικονοµίες 

κλίµακας µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση κόστους. 

 

Πίνακας 1.9: Εκτέλεση προϋπολογισµού ΦΚΑ απόλυτα µεγέθη (σε εκατ. €) και ανά 
ασφαλισµένο* (σε €)  

 
2011 2012 2013 2014:Α 2014** 

Λοιπά έσοδα 689 [115.4] 491 [82.2] 456 [76.4] 200 [134.0] 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 21 [5.8] 18 [4.9] 46 [12.6] 10 [11.0] 
ΟΓΑ 26 [39.1] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 
ΟΑΕΕ 85 [87.1] 10 [10.2] 7 [7.2] 1 [4.1] 
ΕΤΑΑ 55 [257.4] 38 [177.9] 20 [93.6] 6 [112.3] 
ΕΤΕΑΜ 1  4  6  1  
ΤΕΑ∆Υ 13  5      
Λοιποί ΦΚΑ 488  416  377  182  
Λοιπά έξοδα 704 [117.9] 492 [82.4] 426 [71.3] 53 [35.5] 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 351 [96.3] 145 [39.8] 198 [54.3] 16 [17.6] 
ΟΓΑ 34 [51.2] 21 [31.6] 26 [39.1] 6 [36.1] 
ΟΑΕΕ 29 [29.7] 24 [24.6] 22 [22.5] 2 [8.2] 
ΕΤΑΑ 57 [266.8] 31 [145.1] 27 [126.4] 3 [56.2] 
ΕΤΕΑΜ 41  55  65  17  
ΤΕΑ∆Υ 18  9      
Λοιποί ΦΚΑ 174  207  88  9  
Μισθοί προσωπικού 779 [130.4] 386 [64.6] 262 [43.9] 62 [41.5] 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 378 [103.7] 197 [54.1] 152 [41.7] 35 [38.4] 
ΟΓΑ 26 [39.1] 12 [18.1] 12 [18.1] 3 [18.1] 
ΟΑΕΕ 244 [250.0] 55 [56.3] 46 [47.1] 12 [49.2] 
ΕΤΑΑ 30 [140.4] 41 [191.9] 17 [79.6] 4 [74.9] 
ΕΤΕΑΜ 2  1  9  2  
ΤΕΑ∆Υ 4  3      
Λοιποί ΦΚΑ 95  77  26  6  
∆ιοικητικές δαπάνες 50 [8.4] 42 [7.0] 36 [6.0] 5 [3.3] 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 0 [0.0] 0 [0.0] 1 [0.3] 0 [0.0] 
ΟΓΑ 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 
ΟΑΕΕ 2 [2.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 0 [0.0] 
ΕΤΑΑ 19 [88.9] 18 [84.2] 16 [74.9] 4 [74.9] 
ΕΤΕΑΜ 0  0  0  0  
ΤΕΑ∆Υ 5  0      
Λοιποί ΦΚΑ 24  24  19  1  
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας. 
Αριθµοί σε αγκύλες αφορούν ποσά ανά ασφαλισµένο.  
* Αριθµός ενεργών ασφαλισµένων όπως προκύπτει από την έκθεση του συστήµατος Άτλας. 
** Έχουν αναχθεί σε ετήσια βάση από στοιχεία πρώτου τριµήνου 2014.  
 

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι οι δαπάνες ανά ασφαλισµένο διαφέρουν σηµαντικά και 

συστηµατικά ανά ταµείο, µε τα µεγαλύτερα ταµεία να παρουσιάζουν κατά κανόνα 

χαµηλότερες δαπάνες. Αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και µέσα στα 

ίδια τα ταµεία ανά κλάδο ασφάλισης. Τα στοιχεία που το υποστηρίζουν αυτό είναι πιο παλιά, 
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αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πιο πρόσφατα διαθέσιµα σε τόσο µεγάλο βάθος ανάλυσης. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι διοικητικές δαπάνες ως ποσοστό των εσόδων και 

ανά ασφαλισµένο για το ΕΤΑΑ από τον τελευταίο διαθέσιµο Κοινωνικό Προϋπολογισµό του 

2009. Είναι εντυπωσιακές οι διαφορές που υπάρχουν ανάµεσα στους κλάδους του κατά τα 

άλλα ίδιου ταµείου. Για παράδειγµα, οι δαπάνες διοίκησης για κύρια σύνταξη του ΤΣΑ ήταν 

€125,8, του ΤΑΝ σχεδόν διπλάσιες στα €317 και του ΤΣΜΕ∆Ε έφταναν το δυσθεώρητο 

ποσό των €1.885. Ακόµα και για το ίδιο επάγγελµα, π.χ. του δικηγόρου, οι δαπάνες διοίκησης 

ανά ασφαλισµένο είναι πολύ διαφορετικές. Ο τοµέας υγείας των δικηγόρων επαρχίας έχει 

κατά ασφαλισµένο διοικητικά έξοδα €76, ο αντίστοιχος για τη Θεσσαλονίκη €93, για την 

Αθήνα €152 και για τον Πειραιά €261. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι αν και οι κλάδοι 

ασφάλισης του ίδιου ευρύτερου ταµείου θα έπρεπε να έχουν διοικητικές δαπάνες ανά 

ασφαλισµένο σχετικά κοντά, ως αποτέλεσµα της οικονοµικής τους ανεξαρτησίας και πιθανόν 

και του µικρού µεγέθους τους, παρουσιάζουν διαφορές που φτάνουν µέχρι και 15 φορές 

περισσότερο. Παρόµοια ήταν η εικόνα και σε άλλα «ενιαία» ταµεία, όπως το ΤΑΥΤΕΚΩ, το 

ΤΕΑΙΤ ακόµα και το ΤΕΑ∆Υ. Ακόµα και στο ΙΚΑ οι κατά ασφαλισµένο δαπάνες διοίκησης 

στον τοµέα κύριας σύνταξης ήταν €86,69 το 2009, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον κλάδο 

ασφάλισης του προσωπικού της ∆ΕΗ ήταν €145,43. Αξίζει να αναφέρουµε ότι τα €86,69 του 

ΙΚΑ ήταν από τις χαµηλότερες κατά κεφαλήν δαπάνες.  

 

Πίνακας 1.10: ∆απάνες διοίκησης ΕΤΑΑ, 2009 

 % επί των εσόδων 
Ποσό € κατά 
ασφαλισµένο 

Κύρια ασφάλιση   
ΤΑΝ 4,11 317,63 
ΤΣΜΕ∆Ε 2,62 1885,12 
ΤΣΑ 2,19 125,81 
Επικουρική ασφάλιση   
Τοµέας επικουρικής ασφάλισης µηχανικών & Ε.∆.Ε. 0,04 0,043 
Τοµέας επικουρικής ασφάλισης συµβολαιογράφων 7,81 470,36 
Τοµέας επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων 1,96 32,49 
Τοµέας Πρόνοιας   
Τοµέας πρόνοιας µηχανικών & Ε.∆.Ε. 0,04 0,38 
Τοµέας πρόνοιας υγειονοµικών 0,33 0,87 
Τοµέας πρόνοιας δικηγόρων Αθηνών 12,94 60,25 
Τοµέας πρόνοιας συµβολαιογράφων - - 
Τοµέας πρόνοιας δικαστικών επιµελητών 28,02 445,14 
Τοµέας πρόνοιας Ε.∆.Ε. 9,12 65,37 
Τοµέας Υγείας   
Τοµέας υγείας µηχανικών & Ε.∆.Ε 0,32 5,29 
Τοµέας υγείας υγειονοµικών 0,57 10,27 
Τοµέας υγείας δικηγόρων Αθηνών 13,27 152,93 
Τοµέας υγείας δικηγόρων Πειραιά 19,56 261,44 
Τοµέας υγείας δικηγόρων Θεσσαλονίκης 6,26 93,03 
Τοµέας υγείας συµβολαιογράφων 2,18 78,12 
Τοµέας υγείας δικηγόρων επαρχιών 5,43 76,12 
Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισµός 2009. 
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Η συγκέντρωση πρόσφατων αναλυτικών και αξιόπιστων οικονοµικών στοιχείων των ΦΚΑ 

είναι πολύ δύσκολη. Η τελευταία επίσηµη έκδοση του Κοινωνικού Προϋπολογισµού αφορά 

στο 2009. Στην ενότητα που ακολουθεί θα χρησιµοποιηθούν δύο πηγές στοιχείων. Η πρώτη 

αφορά στοιχεία που στέλνονται από τους ΦΚΑ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε 

µήνα. Στα στοιχεία διακρίνονται πέντε βασικές κατηγορίες εξόδων (αµοιβές προσωπικού, 

συντάξεις, τόκοι, δαπάνες για επενδύσεις και λοιπά έξοδα) οι οποίες και παρουσιάζονται 

αναλυτικά ανά ΦΚΑ στο παράρτηµα της εργασίας. Η δεύτερη πηγή αφορά στοιχεία 

διοικητικού κόστους που συγκεντρώθηκαν απευθέιας από τα Ταµεία και παρουσιάζονται 

ξεχωριστά για τα µεγαλύτερα ταµεία κύριας ασφάλισης τα τελευταία τρία έτη. 

1.5.3 Στοιχεία από Γενικό Λογιστήριο Κράτους 

Κοιτώντας τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους παρατηρούµε ότι τα συνολικά 

έξοδα για όλους τους ΦΚΑ µειώνονται µεταξύ 2011 και 2013, ενώ παρόµοια πορεία 

ακολουθούν και οι δαπάνες µισθοδοσίας (µισθοί συν ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη). Οι 

δαπάνες για συντάξεις, αν και κατά κανόνα µειώνονται, φαίνεται να παρουσιάζουν µικρή 

αύξηση στον ΟΑΕΕ (€200 εκατ.), στο ΕΤΑΑ (€20 εκατ.) και στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (€7 εκατ.), 

µάλλον ως αποτέλεσµα του υψηλότερου ρυθµού συνταξιοδότησης που καταγράφεται τα 

τελευταία έτη. Σηµαντική αύξηση εντοπίζεται και στο νεοσύστατο ΕΤΕΑ, µάλλον ως 

αποτέλεσµα της σταδιακής ενσωµάτωσης των υπόλοιπων επικουρικών ταµείων. Από τα 

στοιχεία προκύπτει µια αξιοσηµείωτη µείωση τόσο στην πληρωµή τόκων όσο και στις 

δαπάνες που πραγµατοποιούνται για επενδύσεις, οι οποίες έχουν µειωθεί σχεδόν στο µισό 

(από €22 σε €9 εκατ.). Τέλος, µια πολύ µεγάλη και ευρεία κατηγορία είναι τα λοιπά έξοδα. Η 

κατηγορία αυτή αν και για µερικά ταµεία είναι σχετικά µικρή, π.χ. για τον ΟΓΑ είναι το 6%, 

για τα περισσότερα ταµεία συνθέτει πολύ µεγάλο µέρος των εξόδων τους. Ενδεικτικά, για το 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αποτελεί το 53% και για το ΙΚΑ το 42%, ενώ για τα υπόλοιπα ταµεία κύριας 

ασφάλισης κυµαίνεται µεταξύ ενός τετάρτου και ενός τρίτου των συνολικών δαπανών τους. 

Η κατηγορία αυτή είναι δυστυχώς πολύ ευρεία και ετερογενής και δεν αναλύεται στα 

διαθέσιµα στοιχεία σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Παρόλα αυτά µεταξύ 2011 και 2013 βαίνει 

µειούµενη. 

Στον παρακάτω πίνακα αντλώντας πληροφόρηση για οικονοµικά µεγέθη από τα µηνιαία 

δελτία, για τον αριθµό των συνταξιούχων από το Σύστηµα Ήλιος και για τον αριθµό των 

ασφαλισµένων από το Σύστηµα Άτλας υπολογίστηκαν ορισµένοι δείκτες για το 2013.  

Αρχικά καταγράφονται κάποια αδρά µεγέθη ανά ταµείο για το 2013, που περιλαµβάνουν τα 

συνολικά έσοδα και έξοδα, τις επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό, καθώς και το 

πλεόνασµα ή έλλειµµα του κάθε ταµείου.27 Αξίζει να αναφέρουµε ότι µόνο το ΕΤΑΑ και το 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν επιδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, αν και λαµβάνουν 

κοινωνικούς πόρους και είναι τα µόνα ταµεία που είναι οριακά πλεονασµατικά. Το ύψος των 

κρατικών επιχορηγήσεων ξεπερνάει τα 10 δις, µε το ΙΚΑ να απορροφά τη µερίδα του λέοντος 

και να ακολουθεί ο ΟΓΑ και ο ΟΑΕΕ. Αν και οι ανά σύνταξη επιχορηγήσεις είναι σχετικά 

                                                           
27 Ως πλεόνασµα ή έλλειµµα ορίζεται η διαφορά εσόδων µείον εξόδων µείον τυχόν επιχορηγήσεις από 
τον κρατικό προϋπολογισµό. 



 

49 
 

κοντά, µε εξαίρεση το ΝΑΤ, οι ανά ασφαλισµένο επιχορηγήσεις είναι σαφώς µικρότερες για 

το ΙΚΑ που είναι και το µεγαλύτερο ασφαλιστικό ταµείο. 

Είναι ενδιαφέρον ότι οι εισπραγµένες ασφαλιστικές εισφορές υπολείπονται σηµαντικά των 

δαπανών για σύνταξη. Ειδικότερα για το ΙΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές είναι το 53% των 

συντάξεων, για τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ το 48%, ενώ για το ΝΑΤ και τον ΟΓΑ 

περίπου 9%. Το στοιχείο αυτό δείχνει την πλήρη αναντιστοιχία που υπάρχει µεταξύ 

ασφαλιστικών εισφορών και παροχών και ουσιαστικά απεικονίζει το κυρίαρχο πρόβληµα 

χρηµατοδότησης των ταµείων που δεν είναι άλλο από τον υψηλό λόγο συνταξιούχων προς 

ασφαλισµένους που καταβάλλουν εισφορές. 

 

Πίνακας 1.11: Γενικά έσοδα και έξοδα 

 ΙΚΑ ΟΓΑ ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ ΝΑΤ 
ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ 

Έσοδα 17.969,5 4.467,1 4.305,5 1.645,2 1.316,9 225,9 

Επιχορηγήσεις από ΚΠ 4.412,0 3.190,0 2.022,7 0,0 985,1 0,0 

Έξοδα 17.925,0 4.292,7 4.223,7 1.363,1 1.274,5 225,8 
Έσοδα-Επιχορηγήσεις-
Έξοδα 

-4.367,4 -3.015,6 -1.940,9 282,0 -942,6 0,1 

Επιχορηγήσεις / Αριθµό 
συνταξιούχων 

4.504,4 4.431,9 5.648 0 13.868,5 0 

Επιχορηγήσεις / Αριθµό 
ασφαλισµένων 

1.210,8 4.801,3 2.072,1 0 119.127,2 0 

Ασφαλιστικές 
εισφορές/∆απάνη 
συντάξεων 

52,83% 9,71% 47,96% 104,93% 9,32% 48,01% 

Κόστος εργασίας / 
Συνολικό κόστος 

0,85% 0,28% 1,10% 1,23% 0,27% 1,02% 

Κόστος εργασίας / 
(Συνολικό κόστος- ∆απάνη 
συντάξεων) 

1,98% 4,34% 4,33% 4,04% 0,74% 1,87% 

Συνολικό κόστος / Αριθµό 
ασφαλισµένων 

4.919,4 6.461 4.326,8 6.379,9 154.130,6 12.231,8 

(Συνολικό κόστος-∆απάνη 
συντάξεων) / Αριθµό 
ασφαλισµένων 

2.112,4 417,4 1.098,4 
 

1.946,2 
 

56.830,2 
 

6.647,4 
 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Σύστηµα Ήλιος. 
 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το κόστος εργασίας ως µέρος των συνολικών δαπανών για 

τα περισσότερα ταµεία είναι κοντά στο 1%, περίπου όσο και στον κοινωνικό προϋπολογισµό. 

Το κόστος εργασίας ως µερίδιο του συνολικού κόστους, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες για 

συντάξεις για το ΙΚΑ (που είναι και το µεγαλύτερο ταµείο) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

διπλασιάζεται, για το ΝΑΤ τριπλασιάζεται, για τον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ τετραπλασιάζεται 

και για τον ΟΓΑ εικοσαπλασιάζεται. Συναφώς, το κόστος εργασίας αν και ως µέρος των 

υπόλοιπων δαπανών είναι µικρό για όλα τα ταµεία, ως µέρος όλων των δαπανών πλην των 

συντάξεων, που είναι και η µεγαλύτερη δαπάνη τους, παραµένει χαµηλό µονάχα για το ΙΚΑ 

και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Κοιτώντας το συνολικό κόστος προς τον αριθµό των ασφαλισµένων 

παρατηρούµε ότι αυτό αυξάνεται όσο µειώνεται το µέγεθος του ταµείου µετρούµενο από τον 
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αριθµό των ασφαλισµένων σε αυτό.28 
Το αποτέλεσµα αυτό και τα προηγούµενα µπορούν να 

χαρακτηριστούν ως µια πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας λόγω του 

µεγέθους των ταµείων. 

 

1.5.4 Στοιχεία από Ταµεία 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν στοιχεία διοικητικού-διαχειριστικού κόστους για πέντε 

µεγάλα ταµεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), όπως µας δόθηκαν από 

τα αντίστοιχα ταµεία.29 Ως ∆ιοικητικό κόστος (administrative cost) ή γενικά έξοδα 

(overheads) ορίζεται το κοµµάτι εκείνο του κόστους που συνδέεται µε την εκτέλεση 

διοικητικών και συντονιστικών δραστηριοτήτων. Παραδείγµατα τέτοιου κόστους είναι: 

αγορές ειδών γραφείου (π.χ. χαρτί εκτύπωσης, φάκελοι, ετικέτες κλπ.), ταχυδροµικά έξοδα ή 

έξοδα παραδόσεων, δαπάνες χρήσης παροχών Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρικό 

ρεύµα, νερό, τηλεπικοινωνίες), µισθοί και αµοιβές διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού, 

αµοιβές νοµικών συµβούλων και έξοδα ασφάλισης, συνδροµές σε τεχνικούς και 

επαγγελµατικούς οργανισµούς. Προκειµένου να προσεγγιστούν αυτές οι δαπάνες και να 

υπάρχει µια οµοιοµορφία στα στοιχεία που ζητήθηκαν, χρησιµοποιούνται από το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ - Greek General Chart of Accounts) οι λογαριασµοί της 6ης 

Οµάδας – Λειτουργικά (Οργανικά) Έξοδα και ειδικότερα οι λογαριασµοί: 

• 60 - Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού 

• 61 - Αµοιβές & Έξοδα Τρίτων 

• 62 - Παροχές Τρίτων 

• 63 - Φόροι-Τέλη 

• 64 - ∆ιάφορα Έξοδα 

• 65 - Τόκοι & Συναφή Έξοδα 

Ανά ταµείο και για τα έτη 2011, 2012 και 2013 παρουσιάζεται το ύψος του διοικητικού/ 

διαχειριστικού κόστους, οριζόµενο ως το άθροισµα των προηγούµενων λογαριασµών από το 

ΕΓΛΣ, καθώς και η διαχρονική σύνθεσή τους και το κατά ασφαλισµένο και κατά 

συνταξιούχο διαχειριστικό κόστος. Τα αναλυτικά στοιχεία ανά ταµείο, καθώς και η 

διαχρονική µεταβολή τους υπάρχουν στο παράρτηµα του κεφαλαίου. ∆υστυχώς, αν και έγινε 

προσπάθεια να υπάρξει κάποια σχετική οµοιογένεια στα αιτούµενα στοιχεία, υπάρχουν 

ορισµένες αµφιβολίες για το αν το ΕΓΛΣ υιοθετείται µε ενιαίο τρόπο από όλα τα ταµεία. 

Παρόλα αυτά προκύπτουν ορισµένα χρήσιµα συµπεράσµατα, τα οποία επιβεβαιώνουν τα 

προηγούµενα ευρήµατα από τα προϋπολογιστικά στοιχεία και τα στοιχεία υλοποίησης των 

προϋπολογισµών.  

 

                                                           
28 Εξαίρεση αποτελεί ο ΟΓΑ, του οποίου όµως οι παροχές έχουν περισσότερο προνοιακό χαρακτήρα. 
29 Αντίστοιχα στοιχεία είχαν ζητηθεί µέσω του Υπουργείου Εργασίας και από τα υπόλοιπα ταµεία. Οι 
φορείς που ανταποκρίθηκαν ήταν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ,ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΕΑ, ΤΠ∆Υ, ΤΑΠΙΤ, ΝΑΤ, 
ΚΕΑΝ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ, ΤΕΑΠΙΕΝ, ΕΑΑ και ΕΤΑΑ. Η ανάλυση περιορίζεται στα 
Ταµεία παροχής κύριας σύνταξης. 
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1.5.4.1 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΤΑΠ-ΔΕΗ 

Τα διοικητικά κόστη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαµορφώθηκαν από €936, 1 εκατ. το 2011 σε €316,4 

εκατ. το 2013. Η βασική οµάδα που τα αποτελεί, µε συνεισφορά περίπου 50%, είναι οι 

αµοιβές του προσωπικού, οι οποίες έχουν σηµειώσει µείωση σχεδόν 75% κατά τη διάρκεια 

της εξεταζόµενης διετίας. Ο µόνος λογαριασµός από την οµάδα 60 που δε µειώθηκε είναι ο 

60.60 που αφορά αποζηµιώσεις απολύσεων και από €257 χιλ. αυξήθηκε σε €310 χιλ. 

Παρόµοια πορεία ακολουθούν και οι αµοιβές τρίτων, που όµως διαχρονικά αποτελούσαν 

µικρό κοµµάτι του διοικητικού κόστους. Η επόµενη µεγάλη οµάδα αφορά τα διάφορα έξοδα, 

τα οποία αν και µειώθηκαν από €135 εκατ. σε €114 εκατ. αποτελούν το 36% των διοικητικών 

εξόδων. Από τα διάφορα έξοδα δύο µεγάλες οµάδες είναι τα έξοδα ταξιδιών (€1,4 εκατ.) και 

τα υλικά άµεσης αναλώσεως (€1,8 εκατ.), αν και αµφότερα έχουν µειωθεί. Τέλος, είναι 

εντυπωσιακό ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είναι ιδιοκτήτης πολλών ακινήτων, πλήρωνε το 2011 

σχεδόν €33 εκατ. σε ενοίκια και €6,5 εκατ. σε επισκευές και συντηρήσεις, ενώ το 2013 τα 

µεν ενοίκια µειώθηκαν κατά 69% και διαµορφώθηκαν σε €10,2 εκατ. και οι επισκευές 

µειώθηκαν στο ένα τέταρτο και εκτιµώνται σε €1,5 εκατ. 

Ένα ενδιαφέρον ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι το διοικητικό κόστος ανά ασφαλισµένο 

από σχεδόν €400 το 2011 διαµορφώνεται σε €149 το 2013. Οι αντίστοιχοι αριθµοί ανά 

συνταξιούχο είναι €776 και €260, καταδεικνύοντας µία εντυπωσιακή προσαρµογή. Αξίζει να 

αναφέρουµε ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι των εσόδων του 

ταµείου (39% για το 2013) και καλύπτουν το 41% των συνταξιοδοτικών του δαπανών. Τέλος, 

το µισθολογικό κόστος ανά ασφαλισµένο από €279,8 το 2011 έχει διαµορφωθεί σε €78 το 

2013. 

 

1.5.4.2 ΟΓΑ 

Το διοικητικό κόστος του ΟΓΑ βαίνει και αυτό µειούµενο και από €361 εκατ. το 2011 

µειώθηκε σε €174,8 εκατ. το 2012 και σε µόλις €36,8 εκατ. το 2013. Η µεγάλη αυτή µείωση 

οφείλεται στο λογαριασµό 64.12 - ∆ιαφορές (ζηµίες) από πώληση συµµετοχών και 

χρεογράφων, όπου από €299,6 εκατ. το 2011, το 2013 µηδενίστηκε. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα και την ανακατανοµή των λογαριασµών στη σύνθεση του κόστους µε τα έξοδα 

αµοιβών προσωπικού και τρίτων να καταλαµβάνουν πλέον την πρώτη θέση µε 39% έκαστο, 

έχοντας βέβαια διαχρονικά αµφότερα σηµειώσει µείωση πάνω από 40%. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι κατά την εξεταζόµενη περίοδο αυξήθηκαν σηµαντικά οι φόροι-τέλη και τα έξοδα για 

τόκους. 

Το κατά ασφαλισµένο διοικητικό κόστος διαµορφώνεται πολύ χαµηλά, περίπου €21, ενώ αν 

αναχθεί σε επίπεδο συνταξιούχου κυµαίνεται περίπου στα €51. Αν και ο ΟΓΑ είναι από τη 

φύση του µη ανταποδοτικό ταµείο, η ανά συνταξιούχο κρατική επιχορήγηση φτάνει το 

εντυπωσιακό ποσό των €5.371 ετησίως, ενώ ως ποσοστό των συντάξεων υπολογίζεται στο 

96%. Οι κρατικές επιχορηγήσεις είναι η κύρια πηγή χρηµατοδότησης του ταµείου µε 89% 

των εσόδων του να προέρχονται από το κράτος. Η µείωση της συµµετοχής του κράτους στα 

έσοδα που παρατηρείται (;) αντικατοπτρίζει και το σταδιακό αλλά αργό µετασχηµατισµό του 

ΟΓΑ σε ταµείο ασφάλισης µε ασφαλιστικές εισφορές. Τέλος, η µισθοδοσία του ΟΓΑ ανά 
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ασφαλισµένο από €45 το 2011 διαµορφώνεται σε €26,9 το 2013, που είναι και η µικρότερη 

σε σχέση µε τα υπόλοιπά εξεταζόµενα ταµεία. 

 

1.5.4.3 ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

Όπως και στα προηγούµενα ταµεία το διοικητικό κόστος του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ µειώθηκε µεταξύ 

2011 και 2013 και από €6,3 εκατ. διαµορφώθηκε σε €2,5 εκατ. καταγράφοντας µια 

προσαρµογή της τάξεως του 60%. Κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου υπήρξε µια 

αναδιανοµή εξόδων από το λογαριασµό 63 - Φόροι-τέλη στο λογαριασµό 60 - Αµοιβές και 

έξοδα προσωπικού. Η συνεισφορά του τελευταίου αυξήθηκε σε 67% στο σύνολο των 

διοικητικών δαπανών, αν και κατέγραψε µείωση της τάξεως του 23%. Οι µόνοι λογαριασµοί 

που αυξήθηκαν µεταξύ 2011 και 2013 είναι οι επισκευές και συντηρήσεις, από €29,7 χιλ. σε 

€51,2 χιλ. και οι δαπάνες για υλικά άµεσης αναλώσεως που από €12,5 χιλ. 

υπερδιπλασιάστηκαν σε €35 χιλ.. Για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ αξίζει να αναφέρουµε ότι τα λοιπά 

έσοδα του φορέα30 το 2011 αποτελούσαν το 48% των συνολικών εσόδων και το 2013 

διαµορφώθηκαν στο 33%. Η µείωση των λοιπών εσόδων φτάνει το 65% και αποτελούν 

βασικό λόγο µείωσης των συνολικών εσόδων. 

Το διοικητικό κόστος προς τον αριθµό των ασφαλισµένων έχει µειωθεί από €112,6 το 2011 

σε €51,8 ευρώ για το 2013. Αντίστοιχα το διοικητικό κόστος ανά συνταξιούχο ήταν €839 το 

2011, έπεσε στα €483 το 2012 και υπολογίζεται σε €296 το 2013. Τέλος, το κόστος 

µισθοδοσίας διαµορφώνεται στα €27,5 ανά ασφαλισµένο, το οποίο είναι ένα από τα 

χαµηλότερα. 

 

1.5.4.4 ΝΑΤ 

Το διοικητικό κόστος του ΝΑΤ από €11,9 εκατ. το 2011 µειώθηκε κατά 40% και 

υπολογίζεται σε €7,1 εκατ. για το 2013. Όπως και στα προηγούµενα ταµεία το µεγαλύτερο 

κοµµάτι των δαπανών διοίκησης απορροφά η µισθοδοσία, η οποία αποτελεί το 53% των 

συνολικών δαπανών διοίκησης. Η µισθοδοσία το 2011 ήταν €6,2 εκατ. και µέχρι το 2013 

µειώθηκε κατά 40% και εκτιµάται στα €3,7 εκατ. Την ίδια περίοδο οριακή αύξηση 

σηµείωσαν οι αµοιβές τρίτων κατά €68 χιλ. ήτοι 16%. Το διοικητικό κόστος ανά συνταξιούχο 

στο ΝΑΤ είναι €233,2, ενώ ανά ασφαλισµένο διαµορφώνεται στα €100. Το αποτέλεσµα αυτό 

καταδεικνύει το έντονο πρόβληµα που υπάρχει στη σχέση µεταξύ συνταξιούχων προς 

εργαζόµενους ναυτικούς που συνεισφέρουν στο ταµείο.31 

∆ιαχρονικά ένα πολύ µεγάλο µέρος των εσόδων του ΝΑΤ προέρχεται από κρατικές 

επιχορηγήσεις. Ειδικότερα, σχεδόν το 90% των εσόδων του ΝΑΤ είναι από κρατικές 

επιχορηγήσεις, ενώ φαίνεται ότι αυτές υπερκαλύπτουν τις συντάξεις που πληρώνει το ΝΑΤ. 

                                                           
30 Πιθανόν να αφορά κοινωνικό πόρο. 
31 Αναφέρουµε ότι στον Προϋπολογισµό του ΝΑΤ για το 2012 καταγράφεται ότι η σχέση 
συνταξιούχων προς εργαζόµενους ναυτικούς που συνεισφέρουν στο Ταµείο είναι περίπου 3,8:1 
(αριθµός συνταξιούχων 71.700 και θέσεις εργασίας 19.000), ενώ στον προϋπολογισµό του 2007 η 
αντίστοιχη αναλογία ήταν περίπου 3:1 (αριθµός συνταξιούχων 68.689 και θέσεων εργασίας ναυτικών 
22.816). 
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Αυτό είναι λογικό, αφού µέρος των χρηµάτων αυτών µεταφέρεται και στον κλάδο 

Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ). Ενδεικτικό είναι ότι οι κρατικές επιχορηγήσεις 

ανά συνταξιούχο είναι €13,8 χιλ. ανά έτος. Τέλος, το κόστος µισθοδοσίας ανά ασφαλισµένο, 

αν και µειώθηκε από €212 το 2011 σε 139,7 το 2013, συνεχίζει να παραµένει το υψηλότερο 

ανάµεσα στα εξεταζόµενα ταµεία. 

 

1.5.4.5 ΕΤΑΑ 

 

Το Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητων Απασχολουµένων αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί 

προέρχεται από την ενσωµάτωση παλαιότερων ταµείων τα οποία συνεχίζουν να διατηρούν 

οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια. Συναφώς, οι αποφάσεις του κάθε παλαιότερου ταµείου 

επηρεάζουν τη συνολική εικόνα του ΕΤΑΑ. Με βάση τα στοιχεία που µας δόθηκαν από το 

ΕΤΑΑ το σύνολο των διοικητικών δαπανών φαίνεται να µειώθηκε από το 2011 στο 2013 και 

από €53 εκατ. να διαµορφώνεται σε €40 εκατ.. Η µείωση αυτή φαίνεται ότι οφείλεται κυρίως 

σε µειώσεις στα έξοδα µισθοδοσίας που από €22,3 εκατ. το 2011 διαµορφώθηκε σε €16,6 

εκατ. το 2013, σηµειώνοντας µείωση 26%. Όπως και σε όλα τα προηγούµενα ταµεία οι 

δαπάνες µισθοδοσίας συνθέτουν το µεγαλύτερο κοµµάτι των διοικητικών δαπανών, 

αποτελώντας διαχρονικά σχεδόν τις µισές. Σηµαντική είναι και η µείωση που καταγράφεται 

στους φόρους-τέλη που πληρώνει το ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν µειωθεί σχεδόν στο µισό, αν και 

είναι µικρό µέρος των διοικητικών δαπανών. Αξίζει να αναφέρουµε ότι σηµαντικό κοµµάτι 

των δαπανών του ΕΤΑΑ είναι σε διάφορα συναφή έξοδα (Λογαριασµός 64), που όµως έχουν 

µειωθεί µεταξύ 2011 και 2013 κατά 24%. Είναι ενδιαφέρον ότι µέσα στην κρίση οι πληρωµές 

για ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 7,4%. Περιέργως τα παρεχόµενα στοιχεία καταγράφουν µια 

αύξηση των συνολικών δαπανών της τάξεως του 8,8%, η οποία µάλλον οφείλεται στην 

αύξηση των δαπανών για συντάξεις περίπου κατά 7,6%. 

Αν και το κατά ασφαλισµένο διοικητικό κόστος του ΕΤΑΑ είναι µικρό το αντίστοιχο κατά 

συνταξιούχο είναι πολύ υψηλό φτάνοντας τα €443. Στο γεγονός αυτό σε µεγάλο βαθµό έχει 

συντελέσει η αύξηση των συνταξιούχων του ταµείου, γεγονός που εξηγεί µερικώς και τη 

µείωση των εσόδων του, η οποία είναι φυσικά και συνάρτηση της ευρύτερης µειωµένης 

οικονοµικής δραστηριότητας. Πάντως το µισθολογικό κόστος ανά ασφαλισµένο παραµένει 

χαµηλό στα €39,8 το 2013, παρά µια προσωρινή αύξηση που έλαβε χώρα το 2012. 32 

 

 

 

                                                           
32 Αξίζει να επισηµάνουµε ότι οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΑ αν και αυξήθηκαν είναι κατά κανόνα 
άνθρωποι µεγάλης ηλικίας. Επειδή η ασφάλιση στο ΕΤΑΑ είναι ασφάλιση ιδιότητας, οι ασφαλισµένοι 
προκειµένου να χάσουν την επαγγελµατική τους ιδιότητα καθυστερούσαν όσο µπορούσαν τη 
συνταξιοδότησή τους, δεδοµένου ότι και οι αµοιβές από την εργασία τους ήταν κατά κανόνα 
περισσότερες από τη σύνταξή τους. Τώρα στην περίοδο της ύφεσης, όπου οι επαγγελµατικές ευκαιρίες 
και οι αµοιβές έχουν µειωθεί σηµαντικά το κόστος ευκαιρίας της συνταξιοδότησης είναι µικρότερο αν 
όχι αρνητικό, οδηγώντας σε αύξηση των συνταξιοδοτήσεων. 
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Πίνακας 1.12: Σύνθεση διοικητικού κόστους και δείκτες 

 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΟΓΑ ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΝΑΤ ΕΤΑΑ 
 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
∆ιοικητικό κόστος 
(εκατ.) 

936.1 337.9 316.4 361.2 174.8 36.8 6.3 3.8 2.5 11.9 8.2 7.1 53 59 40 

60 Αµοιβές και 
έξοδα προσωπικού 

64% 58% 48% 7% 9% 39% 34% 48% 67% 52% 60% 53% 43% 54% 42% 

61 Αµοιβές και 
έξοδα τρίτων 

6% 6% 4% 7% 7% 39% 13% 9% 5% 4% 3% 7% 9% 9% 11% 

62 Παροχές τρίτων 6% 9% 8% 2% 3% 15% 4% 6% 9% 22% 14% 15% 5% 4% 6% 

63 Φόροι - Τέλη 2% 1% 1% 0% 0% 2% 46% 34% 16% 8% 13% 10% 6% 3% 4% 

64 ∆ιάφορα έξοδα 14% 22% 36% 84% 81% 3% 1% 3% 2% 14% 10% 15% 35% 28% 35% 

65 Τόκοι και 
συναφή έξοδα 

7% 4% 2% 0% 0% 3% 2% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 2% 2% 

∆ιοικητικό κόστος 
ανά ασφαλισµένο 

395.78 152.76 149.04 182.82 95.07 20.70 112.6 72.4 51.8 379.2 263.7 233.2 101.2 109.3 75.3 

∆ιοικητικό κόστος 
ανά συνταξιούχο 

776.87 278.65 260.07 444.96 222.87 51.29 839.1 483.6 296.3 166.6 113.8 100.2 616.5 665.1 443.0 

Κρατικές επιχ. ανά 
συνταξιούχο 

4.926.79 4.276.98 3.626.19 6.846.5 5.996.0 5371.4    14.961.5 14.066.5 13881.2 15.9 15.7 2.5 

Κρατικές 
επιχ./δαπάνη 
συντάξεων 

50% 43% 41% 111% 96% 96%    111% 116% 122% 0.1% 0.1% 0.0% 

Κρατικές επιχ. / 
Συνολικά έσοδα 

36% 42% 39% 90% 95% 89%    88% 92% 92% 0.1% 0.1% 0.0% 

Μισθοδοσία / 
ασφαλισµένο 

279.8 98.5 78.0 45.2 25.8 26.9 40.5 31.4 27.5 212.4 167.1 139.7 52.5 69.2 39.8 

Πηγή: Ταµεία. 
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1.5.5 Βασικά συµπεράσµατα 

Στην προηγούµενη ενότητα χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από διάφορες πηγές προκειµένου να 

εκτιµηθεί το κόστος των διοικητικών δαπανών των µεγαλύτερων ασφαλιστικών ταµείων της 

χώρας. Είναι ενθαρρυντικό ότι µε µικρές αποκλίσεις όλες οι πηγές φαίνεται να δείχνουν µια 

παρόµοια εικόνα. Συνοψίζοντας τα κυριότερα ευρήµατα µπορούµε να πούµε: 

• Οι διοικητικές δαπάνες και οι δαπάνες προσωπικού είναι µικρό κοµµάτι του συνολικού 

κόστους των ασφαλιστικών ταµείων.  

Ειδικότερα, σύµφωνα µε στοιχεία του κοινωνικού προϋπολογισµού δεν ξεπερνούν το 

1%, ενώ µε το λογιστικό προσδιορισµό τους και στοιχεία από τα ταµεία κυµαίνονται 

κατά µέσο όρο στο 1,5% (εξαίρεση αποτελεί το ΕΤΑΑ). Κατά συνέπεια, η όποια 

εξοικονόµηση µπορεί να προέλθει αναµένεται να είναι σχετικά µικρή. 

• Το διοικητικό κόστος έχει µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη.  

Ανεξάρτητα ποια πηγή στοιχείων και να χρησιµοποιηθεί το διοικητικό κόστος έχει 

προσαρµοστεί προς τα κάτω. Μόνο στο ΕΤΑΑ καταγράφεται οριακή αύξηση. 

• Βασικότερη συνιστώσα του διοικητικού κόστους, όπως προσδιορίζεται λογιστικά, είναι 

οι αµοιβές και τα έξοδα προσωπικού.  

Στα περισσότερα ταµεία ο λογαριασµός 60 αποτελεί σχεδόν το 50% του συνολικού 

∆ιοικητικού κόστους. 

• Οι δαπάνες προσωπικού έχουν µειωθεί σηµαντικά τα τελευταία έτη.  

Η µεγάλη µείωση των µισθολογικών δαπανών είναι απόρροια του ενιαίου 

µισθολογίου και των αθρόων συνταξιοδοτήσεων-αποχωρήσεων που έλαβαν χώρα. 

• Τα συνολικά έσοδα των Ταµείων καταγράφουν σηµαντική µείωση.  

Η µείωση κυµαίνεται από 12% στο ΝΑΤ έως και 48,9% στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. 

• Τα συνολικά έξοδα των Ταµείων παρουσιάζουν κατά κανόνα µείωση.  

Τα έξοδα των εξεταζόµενων ταµείων καταγράφουν µείωση που κυµαίνεται από 9,2% 

µέχρι 39,9%, µε µοναδική εξαίρεση το ΕΤΑΑ. 

• Μεταξύ 2011 και 2013 ο αριθµός των ασφαλισµένων µειώθηκε, ενώ ο αριθµός των 

συνταξιούχων κατά κανόνα αυξήθηκε, πέρα από ελάχιστες περιπτώσεις όπου µειώθηκε 

οριακά.  

Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τις χαµηλότερες αµοιβές και τη µειωµένη 

οικονοµική δραστηριότητα εξηγεί τα µειωµένα έσοδα και δηµιουργεί προβληµατισµό 

για το µέλλον. 

• Η κρατική επιχορήγηση, για όποια ταµεία τη λαµβάνουν, αποτελεί σηµαντικό µερίδιο 

τόσο των συνολικών τους εσόδων όσο και των δαπανών τους για συντάξεις.  

Τα ταµεία που συστηµατικά λαµβάνουν κρατική επιχορήγηση εξαρτώνται σε πολύ 

µεγάλο βαθµό από αυτή. Ειδικότερα, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυτή αποτελεί το 39% των 

εσόδων του ταµείου, στον ΟΓΑ το 89% και στο ΝΑΤ το 92%. 
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1.6 Μεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις του Υπουργείου Εργασίας 

 

1.6.1 Εισαγωγή 

Είναι κοινός τόπος ότι το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα έχει αδυναµίες, άλλες µεγαλύτερες 

και άλλες µικρότερες, τουλάχιστον όπως καταδεικνύουν µελέτες έγκριτων διεθνών 

οργανισµών όπως ο ΟΟΣΑ (ΟECD, 1997) ή άλλοι (IMF, 2006 και European Commission, 

2009) Η πρόσφατη οικονοµική ύφεση που βύθισε κυριολεκτικά την οικονοµική 

δραστηριότητα στη χώρα ανέδειξε τις αδυναµίες αυτές και ταυτόχρονα αποτέλεσε το 

έναυσµα αναθεώρησης της κοινωνικής ασφάλισης µε στόχο την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος, ώστε να µπορέσει να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις 

προκλήσεις που έθεσε από τη µία πλευρά η οικονοµική ύφεση και οι δηµοσιονοµικοί 

περιορισµοί και από την άλλη πλευρά η µείωση της απασχόλησης και η αύξηση της ανεργίας 

σε δυσθεώρητα επίπεδα. Πρωτεργάτης στην προσπάθεια αυτή είναι το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (στο εξής Υπουργείο Εργασίας) πάντοτε σε στενή 

συνεργασία µε το Υπουργείο Οικονοµικών.  

Μεταξύ άλλων, τα τελευταία δύο έτη περίπου το Υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην 

υλοποίηση µιας σειράς σηµαντικών και καινοτόµων παρεµβάσεων οργανωτικού χαρακτήρα 

σε δοµικό, διοικητικό και λειτουργικό επίπεδο που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση. 

Πρόκειται, µεταξύ άλλων, για το σχεδιασµό και τη λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων 

µε στόχο την πλήρη καταγραφή και παρακολούθηση τόσο των ασφαλισµένων όσο και των 

συνταξιούχων στο σύνολο των ασφαλιστικών ταµείων που υπάγονται στο Υπουργείο 

Εργασίας. Οι καινοτόµες για τα ελληνικά δεδοµένα παρεµβάσεις στόχευαν και πέτυχαν την 

αποφασιστική µείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και του διοικητικού βάρους για τις 

επιχειρήσεις και το κράτος, καθώς και την εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων και χρόνου προς 

όφελος του Έλληνα φορολογούµενου. Οι πιο σηµαντικές από αυτές τις παρεµβάσεις 

αναλύονται στην παρούσα ενότητα και διακρίνονται σε εκείνες που σχετίζονται άµεσα και σε 

εκείνες που σχετίζονται έµµεσα µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης καθεαυτό.  

 

1.6.2 Παρεµβάσεις άµεσα συνδεδεµένες µε την κοινωνική ασφάλιση 

 

Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ν.4052/2012) 

Το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) συστάθηκε µε το Ν.4052/2012, τελεί υπό 

την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και έχει ως βασικό σκοπό την παροχή επικουρικής 

σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου στους εργαζόµενους στον ιδιωτικό, δηµόσιο 

και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και 

στα µέλη των οικογενειών τους. Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν 22 ασφαλιστικά ταµεία 

(http://www.etea.gov.gr/tempsite/?page_id=236) µειώνοντας έτσι τον κατακερµατισµό του 

ασφαλιστικού συστήµατος αναφορικά µε την επικουρική ασφάλιση, καθώς το ταµείο 

περιλαµβάνει πλέον τη συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισµένων µισθωτών.  
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Με το Ν.4225/2014 έγινε ένα σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της δικαιότερης διαγενεακής 

κατανοµής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων µε την εξίσωση των ποσοστών 

εισφορών των κλάδων που υπάγονται στο ΕΤΕΑ για νέους και παλαιούς ασφαλισµένους 

(εισφορές: 3% ο ασφαλισµένος και 3% ο εργοδότης, ενώ για τα βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλµατα επιπλέον 1,25% ο ασφαλισµένος και 0,75% ο εργοδότης). Να σηµειωθεί ότι οι 

παλαιοί ασφαλισµένοι συνιστούν περίπου 15% του συνόλου των ασφαλισµένων, όµως 

χαρακτηρίζονται από έντονες διαφοροποιήσεις και πλήθος επιµέρους καταστατικών 

διατάξεων. Ο νέος ενιαίος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων ξεκινά από 1/7/2014 και 

βασίζεται στο διανεµητικό σύστηµα προκαθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση, 

ενώ υπάρχει πρόβλεψη συντελεστή βιωσιµότητας προς αποφυγή µελλοντικών ελλειµµάτων.  

Επιπλέον, ο ίδιος Νόµος ορίζει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ των µισθωτών 

που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εντάσσονται από 1/12/2013 στην Αναλυτική 

Περιοδική ∆ήλωση (ΑΠ∆) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε τη νοµοθεσία που ισχύει για την ΑΠ∆. 

Στόχος είναι να βελτιωθεί ο βαθµός είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΕΑ και 

να αντιµετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή µέσω της συστηµατικής και έγκαιρης παρακολούθησης 

των υποχρεώσεων των εργοδοτών. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η απλοποίηση της καταβολής 

και είσπραξης των εισφορών, µειώνεται το γραφειοκρατικό βάρος των επιχειρήσεων (µία 

ηλεκτρονική µισθοδοτική κατάσταση), βελτιώνεται η ελεγκτική ικανότητα και 

αποτελεσµατικότητα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ενισχύεται η ικανότητα 

παρακολούθησης των χρηµατικών ροών µε τη µορφή των ασφαλιστικών εισφορών και 

διευκολύνεται η ορθή καταγραφή της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισµένων.  

 

ΑΡΙΑ∆ΝΗ (Ν.4144/2013) 

Το σύστηµα ΑΡΙΑΝ∆Η προβλέπει τη διασύνδεση των ΦΚΑ µε τα ληξιαρχεία όλης της 

χώρας. Πιο συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες που προβλέπεται να διασυνδεθούν παρέχοντας 

συνεχή και απρόσκοπτη, πλήρη και σε πραγµατικό χρόνο πρόσβαση στα δεδοµένα τους είναι 

η ∆ιεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ), οι υπηρεσίες 

Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 

∆ικαιωµάτων, η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η∆ΙΚΑ) και ο 

Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Σύµφωνα µε τη διαδικασία η 

Η∆ΙΚΑ διασταυρώνει τα τηρούµενα σε αυτήν αρχεία συντάξεων µε τα στοιχεία που αντλεί 

από το Πληροφοριακό Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων, όπως αυτό τηρείται στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει µεταβολές (π.χ. θάνατος 

συνταξιούχου, γάµος, διαζύγιο, κατάρτιση ή λύση συµφώνου συµβίωσης), η Η∆ΙΚΑ 

ενηµερώνει σε εβδοµαδιαία βάση κατά περίπτωση τον ΕΟΠΥΥ, τον οικείο ασφαλιστικό 

φορέα και τον ΟΑΕ∆. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΑΡΙΑ∆ΝΗ, η Η∆ΙΚΑ προβαίνει µηνιαία σε 

διασταυρώσεις µε τα µητρώα του Εθνικού Συστήµατος Πληρωµών Συντάξεων, του ΑΜΚΑ 

και της ΓΓΠΣ, ώστε να ενηµερώνονται όλα τα ασφαλιστικά ταµεία για τυχόν παραβατικές 

συµπεριφορές συνταξιούχων τους σε βάρος άλλων ασφαλιστικών ταµείων και να παρέχονται 
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όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισµό των παραβατών και τη στοιχειοθέτηση 

των παραβάσεων.  

Στόχος είναι η εξάλειψη του φαινοµένου της παραβατικότητας στη λήψη συνταξιοδοτικών 

και άλλων παροχών, ενώ ταυτόχρονα καθίσταται περιττή µια νέα απογραφή των 

συνταξιούχων. Παράλληλα, το όφελος από την εφαρµογή του συστήµατος εκτιµάται σε €478 

εκατ. µέσω της πάταξης της παραβατικότητας. Ο ρόλος της Η∆ΙΚΑ είναι κοµβικός.  

 

ΗΛΙΟΣ (Ν.4093/2012) 

Το Ενιαίο Σύστηµα Ελέγχου Πληρωµής Συντάξεων, γνωστό ως σύστηµα ΗΛΙΟΣ, έδωσε για 

πρώτη φορά στη χώρα τη δυνατότητα να αποκτήσει πλήρη και ξεκάθαρη εικόνα του αριθµού 

των συνταξιούχων, του ύψους των συντάξεων και της συνολικής καταβαλλόµενης δαπάνης 

µέσω των στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώνει και παρέχει. Συγκεκριµένα, µέσω του 

ΗΛΙΟΣ επετεύχθη η ηλεκτρονική διασύνδεση 93 διαφορετικών συστηµάτων πληρωµών 

συντάξεων (κάθε ασφαλιστικό ταµείο είχε το δικό του σύστηµα καταγραφής) και η 

συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών σε µια ενιαία βάση, καθώς και η διασύνδεση των 

ληξιαρχείων της χώρας µέσω του συστήµατος ΑΡΙΑ∆ΝΗ µε το ΗΛΙΟΣ. Καίριο ρόλο στο 

εγχείρηµα έχει η Η∆ΙΚΑ, η οποία ανέλαβε όλη τη διαδικασία συγκέντρωσης και 

επεξεργασίας των απαραίτητων πληροφοριών, από την αυτοπρόσωπη απογραφή του συνόλου 

των συνταξιούχων όλων των ταµείων ως και τη δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου 

συντάξεων-συνταξιούχων. Το βασικότερο εµπόδιο που έπρεπε να αντιµετωπιστεί ήταν οι 

ελλείψεις στα στοιχεία των συνταξιούχων και, ειδικότερα, στον ΑΜΚΑ (Αριθµός Μητρώου 

Κοινωνικής Ασφάλισης) και στον ΑΦΜ (Αριθµός Φορολογικού Μητρώου), απόρροια της 

πολυδιάσπασης του συστήµατος στο παρελθόν και απόδειξη της αναποτελεσµατικότητάς 

του, εφόσον δεν υπήρχαν πλήρη στοιχεία για τους συνταξιούχους.  

Τα κύρια πλεονεκτήµατα και οφέλη από τη λειτουργία του ΗΛΙΟΣ εντοπίζονται καταρχάς 

στην αποδέσµευση προσωπικού33 και στην εξοικονόµηση πόρων, χρηµατικών και υλικών 

(υποδοµές και εξοπλισµός), ως αποτέλεσµα των οικονοµιών κλίµακας που επετεύχθησαν µε 

την υποκατάσταση από το ΗΛΙΟΣ των επιµέρους συστηµάτων πληρωµών. Εξίσου σηµαντικό 

επίτευγµα είναι η ουσιαστική εξάλειψη των ευκαιριών παραβατικότητας και άσκησης 

καταχρηστικών πρακτικών στο µέλλον µέσω της διασύνδεσης των ληξιαρχείων µε τα 

ασφαλιστικά ταµεία που κατέστη δυνατή µε τα συστήµατα ΑΡΙΑ∆ΝΗ και ΗΛΙΟΣ. Ως 

συνέπεια, δεν υπάρχει πλέον ανάγκη απογραφής των συνταξιούχων, εφόσον οι όποιες 

µεταβολές στα στοιχεία τους ανανεώνονται σε πραγµατικό χρόνο ηλεκτρονικά και αυτόµατα. 

Όσον αφορά στις παρεχόµενες υπηρεσίες από τα ασφαλιστικά ταµεία, προκύπτουν 

σηµαντικά οφέλη για τους συνταξιούχους, τόσο χρηµατικά όσο και σε µορφή εξοικονόµησης 

χρόνου, µε την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως είναι η προσυµπλήρωση των 

φορολογικών δηλώσεων που ξεκίνησε φέτος για πρώτη φορά. Τέλος, το σύστηµα ΗΛΙΟΣ 

ενισχύει τη διαφάνεια του συστήµατος και διορθώνει τις στρεβλώσεις και τις αδικίες µε την 

                                                           
33 Για τον ακριβή υπολογισµό του οφέλους πρέπει να γίνει αναλυτική µελέτη για τις εργατοώρες και να 
υπολογιστεί η παραγωγικότητα πριν και µετά την εφαρµογή του ΗΛΙΟΣ.  
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ενιαία εφαρµογή των σχετικών διατάξεων για τους συνταξιούχους. Ένα παράπλευρο 

αποτέλεσµα, που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, είναι η ενίσχυση της εµπιστοσύνης των 

συνταξιούχων στο κράτος και στους µηχανισµούς του, στην προκειµένη περίπτωση στα 

ασφαλιστικά ταµεία.  

 

ΕΣΤΙΑ (Ν.3144/2013) 

Η Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας µε το όνοµα ΕΣΤΙΑ αποτελεί ένα ακόµη 

σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση της αναβάθµισης και της ενίσχυσης της οργανωτικής 

ικανότητας του Υπουργείου Εργασίας και των συστηµάτων παρακολούθησης και ελέγχου της 

εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης που εισάγονται µε γρήγορους ρυθµούς από το 2012. 

Η ΕΣΤΙΑ συνιστά µια βάση δεδοµένων στην οποία καταγράφεται πλήρως και µε λεπτοµέρεια 

η ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων, 

δηλαδή των ΦΚΑ, του ΟΑΕ∆ και των ΝΠ∆∆ Πρόνοιας, είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα 

είτε για ακίνητα που µισθώνονται από ιδιώτες. Επιπλέον, η βάση δεδοµένων ανανεώνεται και 

επικαιροποιείται υποχρεωτικά για κάθε µεταβολή στην ακίνητη περιουσία του Υπουργείου 

Εργασίας και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων µε πλήρη αναφορά στα επιµέρους 

χαρακτηριστικά της µεταβολής, π.χ. αλλαγή µισθώµατος, προκηρύξεις που αφορούν σε 

µισθώσεις ή εκµισθώσεις ακινήτων ή/και εργολαβιών, κτλ. Ενδιαφέρον είναι ότι η ΕΣΤΙΑ 

στοχεύει να παρέχει πέρα από πρωτογενείς πληροφορίες και πληροφορίες αποτέλεσµα 

στατιστικής επεξεργασίας για το βαθµό αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Ενδεικτικά 

αναφέρονται το ποσοστό µισθώµατος επί της αντικειµενικής αξίας ενός συγκεκριµένου 

ακινήτου, η τιµή εκµίσθωσης ή µίσθωσης ανά τ.µ. ενός συγκεκριµένου ακινήτου, το ποσοστό 

των συνολικών εσόδων επί της συνολικής αντικειµενικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε 

ΦΚΑ, κτλ. Η Η∆ΙΚΑ έχει και σε αυτή την περίπτωση διαδραµατίσει κοµβικό ρόλο ως ο 

φορέας που ανέλαβε και έφερε εις πέρας τη δηµιουργία και λειτουργία της ΕΣΤΙΑΣ. 

Οι στόχοι που επιδιώκει να πετύχει το Υπουργείο Εργασίας µέσω της ΕΣΤΙΑΣ είναι η 

βελτίωση της οικονοµικής διαχείρισης και η αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας του ιδίου και των φορέων του. Το πρώτο βήµα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η 

καταγραφή της ακίνητης περιουσίας και, στη συνέχεια, ακολουθούν η ορθολογική και 

συντονισµένη παρακολούθηση της ακίνητης περιουσίας και των µεταβολών που 

σηµειώνονται σε αυτή, η εξοικονόµηση δαπανών (π.χ. µέσω επαναδιαπραγµάτευσης των 

µισθωµάτων ή τη µεταφορά υπηρεσιών σε ιδιόκτητα ακίνητα), η προβολή των ακινήτων και 

η προσέλκυση του ενδιαφέροντος τρίτων (π.χ. κάποιος επενδυτής µπορεί να θελήσει να 

αξιοποιήσει κάποια εκ των ακινήτων που είναι καταγεγραµµένα στην ΕΣΤΙΑ) καθώς και η 

ενίσχυση της διαφάνειας (π.χ. στον τοµέα των µισθωµάτων που καταβάλλονται προς ιδιώτες 

ή των µισθωµάτων που εισπράττονται από ιδιώτες, κτλ.). Σε αυτό το πλαίσιο, εξυπηρετείται 

αποτελεσµατικότερα ο διττός στόχος του Υπουργείου Εργασίας που δεν είναι άλλος από την 

µεγιστοποίηση των εσόδων που προέρχονται από την εµπορική εκµετάλλευση της ακίνητης 

περιουσίας αφενός και, αφετέρου, την ελαχιστοποίηση του κόστους µίσθωσης ακινήτων από 

ιδιώτες µε την επαναδιαπραγµάτευση των µισθωµάτων, µε βάση τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στην ΕΣΤΙΑ για τα υπόλοιπα ακίνητα που εκµισθώνονται ή µισθώνονται 
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από το Υπουργείο Εργασίας και τους εποπτευόµενους φορείς, υπό το πρίσµα µιας 

συγκροτηµένης πολιτικής επαναδιαπραγµάτευσης µισθωµάτων, συστέγασης υπηρεσιών των 

εποπτευόµενων φορέων σε υφιστάµενους χώρους, κτλ.  

Είναι, λοιπόν, κατανοητό ότι η ΕΣΤΙΑ αποτελεί το πρώτο βήµα ενός ευρύτερου σχεδίου 

αναδιοργάνωσης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Εργασίας και των 

εποπτευόµενων φορέων του, καθώς παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να 

γίνει το επόµενο βήµα, δηλαδή να χαραχθεί στρατηγική µε συγκεκριµένες ενέργειες για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Τέλος, δεν πρέπει να αγνοείται ή να 

υποτιµάται το γεγονός ότι η ΕΣΤΙΑ διαµορφώνει ένα περιβάλλον εύκολης πρόσβασης, 

ελέγχου της διοίκησης και πλήρους διαφάνειας, εφόσον το σύνολο της ακίνητης περιουσίας, 

αλλά και κάθε µεταβολή που πραγµατοποιείται αποτελεί δηµόσια πληροφόρηση διαθέσιµη 

σε όλους τους Έλληνες πολίτες.  

 

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Ν.4172/2013)  

Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) είναι το αποτέλεσµα της θέσπισης 

ενιαίων διαδικασιών και µηχανισµών για την έγκαιρη είσπραξη των οφειλών και των 

καθυστερούµενων εισφορών των ασφαλιστικών οργανισµών µε στόχο την ενίσχυση της 

βιωσιµότητας του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Η ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΑΟ 

αποτελεί µνηµονιακή δέσµευση για τη χώρα µας και συνιστά το πρώτο βήµα µιας 

µεταρρύθµισης µε τελικό στόχο την πλήρη ενσωµάτωση των εσόδων των ασφαλιστικών 

οργανισµών (ασφαλιστικές εισφορές) στη φορολογική διοίκηση και την ενοποίηση της 

διαδικασίας είσπραξης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών ως την 1/7/2017.  

Ο βασικός σκοπός του ΚΕΑΟ, όπως ορίζεται στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας για 

την ίδρυσή του (Φ.80000/οικ.23794/790), είναι η είσπραξη των ληξιπρόθεσµων 

ασφαλιστικών οφειλών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ, η δηµιουργία 

ηλεκτρονικού µητρώου οφειλετών, η ενηµέρωση των οφειλετών για την ύπαρξη οφειλής, η 

ένταξή τους σε καθεστώς ρύθµισης οφειλών και η λήψη µέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Οι 

βασικές αλλαγές που επέρχονται µε την ίδρυση και λειτουργία του ΚΕΑΟ στην πάγια 

διαδικασία είσπραξης ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών αφορούν: α) στη θέσπιση 

µιας ενιαίας, κοινής για όλους τους ΦΚΑ, Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ), β) στον 

καθορισµό κοινής διαδικασίας αναφορικά µε τις προθεσµίες για την έκδοση και τη διαβίβαση 

της ΠΒΟ από τους ΦΚΑ στο ΚΕΑΟ, καθώς και γ) στη διαµόρφωση ενιαίων διαδικασιών 

είσπραξης και λήψης µέτρων αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών από το 

ΚΕΑΟ. Με άλλα λόγια, αποστολή του ΚΕΑΟ είναι η είσπραξη των ληξιπρόσθεσµων 

οφειλών-ασφαλιστικών εισφορών µε καθορισµένες και ενιαίες διαδικασίες για τους ΦΚΑ που 

εµπλέκονται.  

Η διαδικασία είσπραξης από την αποστολή της ΠΒΟ από τους ΦΚΑ στο ΚΕΑΟ ως τη λήψη 

µέτρων αναγκαστικής είσπραξης, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, διαρκεί το µέγιστο λιγότερο 

από τρεις µήνες. Από την έκδοση της ΠΒΟ από τους ΦΚΑ εντός ενός µήνα αποστέλλεται στο 

ΚΕΑΟ, το οποίο στη συνέχεια εντός µηνός αποστέλλει ατοµική ειδοποίηση (εφόσον δεν έχει 
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καταστεί δυνατό να ενηµερωθεί τηλεφωνικά, µε επιστολή, µε γραπτό µήνυµα µέσω κινητού 

τηλεφώνου ή µε ηλεκτρονική µήνυµα) στον τελικό αποδέκτη ασφαλισµένο µε ανεξόφλητες 

ασφαλιστικές εισφορές, στην οποία δίνεται προθεσµία είκοσι ηµερών στον οφειλέτη να 

εξοφλήσει ή να ρυθµίσει την οφειλή. Μετά την παρέλευση του εικοσαήµερου και, εφόσον ο 

οφειλέτης δεν έχει προβεί σε καµία πράξη, το ΚΕΑΟ ξεκινά τη διαδικασία αναγκαστικής 

είσπραξης κατά τον Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε).  

∆ύο κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας πρέπει να τονισθούν. Το πρώτο είναι ότι οι ανεξόφλητες 

οφειλές πρέπει να είναι µεγαλύτερες των €5.000 για να αναληφθούν από το ΚΕΑΟ 

(αθροιστικά σε κάθε ταµείο ξεχωριστά, χωρίς να αθροίζονται οι επιµέρους οφειλές 

διαφορετικών ταµείων). Το δεύτερο σηµείο είναι ότι το ΚΕΑΟ είναι υπεύθυνο για τη 

διάκριση των οφειλών σε άµεσα εισπράξιµες και µη άµεσα εισπράξιµες οφειλές. Η 

διαδικασία της είσπραξης τίθεται σε λειτουργία κατά προτεραιότητα για τις άµεσα 

εισπράξιµες οφειλές. Ωστόσο, δεν είναι διαθέσιµη προς το παρόν η διαδικασία που 

ακολουθείται προκειµένου να γίνει η κατάταξη των ασφαλιστικών οφειλών στις ανωτέρω 

κατηγορίες. 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ΚΕΑΟ είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι η είσπραξη 

των ασφαλιστικών εισφορών είναι απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιµότητα του 

ασφαλιστικού συστήµατος. Όσο αποτελεσµατικό και δίκαιο και να είναι ένα ασφαλιστικό 

σύστηµα, χωρίς επαρκή χρηµατοδότηση δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις και 

την αποστολή του έναντι των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων αποτελεσµατικά, ενώ 

ενδέχεται να µην είναι ούτε καν βιώσιµο. Εποµένως, το ΚΕΑΟ έρχεται να καλύψει ένα 

σηµαντικό κενό στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα και να τονώσει µέσω αυτού τα έσοδα 

των ΦΚΑ σε µια περίοδο που πλήττονται ιδιαίτερα από τη µείωση της απασχόλησης και την 

ανασφάλιστη εργασία.  

 

ΑΤΛΑΣ  

Το σύστηµα ΑΤΛΑΣ αποτελεί το πρότυπο ψηφιακό Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης - 

Ασφαλιστικής Ικανότητας, το οποίο αποτελείται από τέσσερα βασικά υποσυστήµατα: το 

Εθνικό Μητρώο Ασφαλισµένων, το Εθνικό Μητρώο ∆ικαιούχων Περίθαλψης (πρωτοβάθµια 

και δευτεροβάθµια), το ψηφιοποιηµένο και µηχανογραφηµένο κανονιστικό πλαίσιο 

θεµελίωσης και απονοµής συντάξεων και τον Ατοµικό Ψηφιακό Λογαριασµό Ασφάλισης. 

Στην τελική του µορφή το σύστηµα ΑΤΛΑΣ θα είναι διασυνδεδεµένο µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), ώστε να ενηµερώνεται σε 

πραγµατικό χρόνο για όλες τις πιθανές µεταβολές, ενώ θα διασυνδεθεί µε τα πληροφοριακά 

συστήµατα ΑΡΙΑ∆ΝΗ, προς άµεση ενηµέρωση του Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης και του 

Εθνικού Μητρώου ∆ικαιούχων Περίθαλψης για τις όποιες µεταβολές στα στοιχεία των 

ασφαλισµένων που τηρούνται στα ληξιαρχεία, και µε το σύστηµα Ηλεκτρονική Απόκτηση 

Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας, για τη διαρκή ενηµέρωση του Εθνικού Μητρώου ∆ικαιούχων 

Περίθαλψης για τους φοιτητές και σπουδαστές της χώρας. 
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Μέσω της δηµιουργίας Ατοµικών Ψηφιακών Λογαριασµών Ασφάλισης το σύστηµα ΑΤΛΑΣ 

θα συγκεντρώσει σε µια ενιαία ψηφιακή πλατφόρµα το διαχρονικό ασφαλιστικό προφίλ για 

το σύνολο του πληθυσµού της χώρας. Αυτό σηµαίνει ότι σε αυτό περιλαµβάνονται τόσο οι 

άµεσα όσο και οι έµµεσα ασφαλισµένοι (προστατευόµενα µέλη). Με αυτόν τον τρόπο θα 

διαµορφωθεί το ασφαλιστικό ιστορικό κάθε ασφαλισµένου («βιογραφικό») και θα γίνει 

άµεσα προσβάσιµο και ορατό το σύνολο της ασφαλιστικής του πορείας. Εποµένως, εκτιµάται 

ότι από τον Οκτώβριο του 2014 το σύστηµα ΑΤΛΑΣ θα επιτρέπει στον ασφαλισµένο και τον 

ασφαλιστικό του φορέα να γνωρίζει ανά πάσα στιγµή από την έναρξη της εργασιακής του 

ζωής ως την συνταξιοδότησή του τους εργοδότες στους οποίους απασχολήθηκε, για πόσο 

χρονικό διάστηµα και µε ποιο ασφαλιστικό καθεστώς (π.χ. κοινά, βαρέα, κτλ.). Αυτό 

σηµαίνει ότι θα είναι πλέον σύντοµα εφικτή η απονοµή σύνταξης σε πολύ σύντοµο χρονικό 

διάστηµα και χωρίς τις χρονοβόρες διαδικασίες συγκέντρωσης και επεξεργασίας 

δικαιολογητικών, ακόµη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.  

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, από 1η Ιουνίου 2014 καταργείται η θεώρηση 

των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισµένων µε τη βοήθεια του Εθνικού Μητρώου ∆ικαιούχων 

Περίθαλψης, καθώς η ασφαλιστική τους ικανότητα θα µπορεί να ενηµερώνεται σε 

πραγµατικό χρόνο από τους ΦΚΑ και, άρα, να ελέγχεται µέσω διαδικτύου κατευθείαν από 

τους παρόχους υγείας (ΕΟΠΥΥ, νοσοκοµεία, ιατροί, φαρµακεία). Σε δεύτερο στάδιο, ως το 

τέλος του έτους, αναµένεται να είναι εφικτό για τους ασφαλισµένους να µπορούν να έχουν 

πρόσβαση και πλήρη εικόνα του συνόλου της ασφαλιστικής τους ιστορίας από τον 

προσωπικό τους Η/Υ. Αρχικά η υπηρεσία θα είναι διαθέσιµη στους ασφαλισµένους του ΙΚΑ, 

του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ, του ΝΑΤ και του ΟΓΑ, που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 

1/1/1994 και έπειτα, ενώ ως το τέλος του 2015, οπότε θα ψηφιοποιηθούν όλες οι χειρόγραφες 

καταστάσεις, οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιµες για όλους τους ασφαλισµένους. Σύµφωνα 

µε τις διακηρύξεις και τις δεσµεύσεις του Υπουργείου Εργασίας, το σύστηµα ΑΤΛΑΣ 

αναµένεται να είναι πλήρως λειτουργικό και σε εφαρµογή ως το τέλος του 2015.  

Τα οφέλη που αναµένεται να προκύψουν είναι τόσο άµεσα χρηµατικά, µε την έννοια της 

εξοικονόµησης πόρων που µπορούν να µετρηθούν εύκολα, όσο και έµµεσα χρηµατικά, µε 

την έννοια της εξοικονόµησης χρόνου για τους ασφαλισµένους και τα ασφαλιστικά ταµεία, 

καθώς και της απελευθέρωσης ανθρωπίνων πόρων (απασχολούµενων) στα ασφαλιστικά 

ταµεία, αλλά και τη µείωση της παραβατικότητας µε τον περιορισµό των διαθέσιµων 

ευκαιριών και την αύξηση της δυνατότητας παρακολούθησης. Όσον αφορά στο άµεσο 

χρηµατικό όφελος, µόνο από την κατάργηση της θεώρησης βιβλιαρίων υγείας υπολογίζεται 

ότι το χρηµατικό όφελος θα είναι περίπου €1,5 εκατ. ετησίως (διακοπή εκτύπωσης και 

αποστολής αυτοκόλλητων ετικετών) και άλλο €1,5 εκατ. αναµένεται να προκύψει ως 

εξοικονόµηση διοικητικού κόστους. Σηµειώνεται ότι τα έµµεσα χρηµατικά οφέλη µπορούν 

δυνητικά να αποτιµηθούν, ανεξάρτητα αν δεν προκύπτουν άµεσα χρηµατικές ωφέλειες. Για 

παράδειγµα, η απελευθέρωση προσωπικού ή η µείωση του χρόνου που δαπανά ο 

ασφαλισµένος για τις επαφές του µε το ασφαλιστικό ταµείο (π.χ. εκτιµάται ότι η κατάργηση 

του βιβλιαρίου υγείας θα µειώσει κατά 1εκατ. τις επισκέψεις των ασφαλισµένων στα 

ασφαλιστικά ταµεία κάτι που συνεπάγεται όφελος σε εργατοώρες) ή η πλήρως τεκµηριωµένη 
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απονοµή συντάξεων µε την ψηφιοποίηση του συνόλου των χειρόγραφων καταστάσεων 

ασφάλισης (και, άρα, η εξάλειψη πλαστών ή πλασµατικών βεβαιώσεων) είναι στοιχεία που 

θα µπορούσαν σχετικά εύκολα να ποσοτικοποιηθούν. Άλλες ωφέλειες, όµως, είναι λιγότερο 

εύκολο να ποσοστικοποιηθούν, όπως είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων 

χρόνου ασφάλισης, η διερεύνηση της δυνατότητας θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος 

και ο υπολογισµός της σύνταξης, έστω και κατά προσέγγιση, η άντληση στοιχείων για το 

συνολικό χρόνο ασφάλισης σε άλλα ταµεία σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, η 

επίσπευση της διαδικασίας απονοµής σύνταξης, κτλ.  

 

Άλλες δράσεις 

Εκτός από τις συγκεκριµένες πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν παραπάνω, το Υπουργείο 

Εργασίας σχεδίασε και εφαρµόζει ένα πρόγραµµα διαρθρωτικών δράσεων σε στόχο τη 

στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, την καταπολέµηση της 

εισφοροδιαφυγής και την ενίσχυση του βαθµού είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών από 

τους ΦΚΑ, οι οποίες λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις παραπάνω πρωτοβουλίες.  

Αναφορικά µε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας προωθείται η 

µείωση του µη µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων µέσω της µείωσης κατά 3,9 

εκατοστιαίες µονάδες (εµ) των ασφαλιστικών εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών από 

1/7/2014 (Ν.4254/2014). Η µείωση θα προέλθει κυρίως από την κατάργηση της εισφοράς για 

το ∆ιανεµητικό Λογαριασµό Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών (∆ΛΟΕΜ) που µειώνει 

κατά 1 εµ τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων αντίστοιχα (σύνολο 2 εµ). 

Μία ακόµη εκατοστιαία µονάδα µείωσης θα προέλθει από την κατάργηση της ειδικής 

εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευµένων µισθωτών που επιβαρύνει τον εργοδότη. 

Τέλος, µειώνεται η ασφαλιστική εισφορά υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την Εφαρµογή 

Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) που πληρώνει ο εργοδότης κατά 0,35 εµ, καθώς και η 

ασφαλιστική εισφορά εργοδότη υπέρ του κλάδου παροχών ασθενείας και µητρότητας σε 

χρήµα κατά 0,55 εµ.  

Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και η απόφαση για την κατάργηση από 1/1/2015 των 

κοινωνικών πόρων που καταβάλλονται υπέρ των ΦΚΑ και του Μετοχικού Ταµείου 

Πολιτικών Υπαλλήλων που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, 

προκειµένου να εξαλειφθούν οι επιβαρύνσεις σε τιµές προϊόντων και παρεχόµενων 

υπηρεσιών. Το επιχείρηµα υπέρ της κατάργησης των κοινωνικών πόρων είναι ότι 

επωφελούνται συγκεκριµένες οµάδες ασφαλισµένων, ενώ το κόστος µετακυλίεται στο 

κοινωνικό σύνολο. Με την κατάργησή τους αναµένεται να µειωθούν οι στρεβλώσεις στην 

οικονοµική δραστηριότητα, να ενισχυθεί η διαφάνεια και να µειωθούν οι διοικητικές 

επιβαρύνσεις. Ωστόσο, οφείλει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοί πόροι που 

δεν καταργούνται και των οποίων η χρησιµότητα είναι αµφίβολη (π.χ. υπερ µετοχικών 

ταµείων στρατού και αστυνοµίας), ενώ έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία και την 

κοινωνία. Εποµένως, θα ήταν χρήσιµο όταν γίνει µια συνολική καταγραφή των κοινωνικών 
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πόρων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να προχωρήσει η οριστική κατάργησή τους, 

ανεξάρτητα του φορέα υπέρ του οποίου δίνονται, όπου αυτό είναι δυνατό.  

Κατ’ αναλογία µε το νέο και ενιαίο τρόπο υπολογισµού των συντάξεων στο ΕΤΕΑ που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, από το τρέχον έτος σχεδιάζεται η εισαγωγή νέου τρόπου 

υπολογισµού των εφάπαξ παροχών που στηρίζεται σε αναλογιστική ισοδυναµία και 

περιλαµβάνει ένα συντελεστή βιωσιµότητας για την αποφυγή µελλοντικών ανισορροπιών στο 

σύστηµα. Μία ακόµη παρέµβαση αφορά στη θεσµοθέτηση της υποχρέωσης υποβολής στην 

Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) αναλογιστικής µελέτης και οικονοµικές καταστάσεις για 

τον έλεγχο της βιωσιµότητάς τους από το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) 

και τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Στόχος είναι η αυξοµείωση των 

παροχών των ταµείων αυτών, ώστε να µη δηµιουργηθούν εκ νέου ελλείµµατα στο µέλλον. 

Ωστόσο, προσεκτική εξέταση χρήζει η διάρκεια της περιόδου στην οποία αξιολογείται η 

αναλογιστική ισοδυναµία και η βιωσιµότητα των ΦΚΑ (επικουρικών και µη), διότι όσο πιο 

σύντοµη οριστεί, τόσο πιο ευαίσθητη καθίσταται σε βραχυχρόνιες µεταβολές, όπως είναι 

ένας ασυνήθιστα µεγάλος αριθµός συνταξιοδοτήσεων µιας περιόδου ή ασυνήθιστα πολλές 

συνταξιοδοτήσεις υψηλού κόστους.  

Περαιτέρω δράσεις περιλαµβάνουν τον εξορθολογισµό του µηχανισµού είσπραξης 

ασφαλιστικών εισφορών του Ταµείου Πρόνοιας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (ΤΑΠΙΤ) και του 

Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 

(ΤΑΥΤΕΚΩ) µέσω της υποχρεωτικής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 

µε την αξιοποίηση των ΑΠ∆. Στόχος είναι να βελτιωθεί η εισπρακτική ικανότητα των δύο 

ταµείων και να επιταχυνθεί η απονοµή των αντίστοιχων παροχών, ενώ σηµειώνεται ότι η 

δράση αυτή έχει διευκολύνει αφάνταστα και τους ιδιώτες λογιστές που είναι αρµόδιοι για την 

καταβολή των αντίστοιχων εισφορών. Ωστόσο, δεν λείπουν τα προβλήµατα. Λόγω νοµικών 

ρυθµίσεων οι εισπράξεις του ΙΚΑ_ΕΤΑΜ για λογαριασµό του ΤΑΥΤΕΚΩ είτε δεν 

αποδίδονται είτε όταν αποδίδονται το ΤΑΥΤΕΚΩ δε µπορεί νοµικά να κατανείµει τις 

εισφορές στα διάφορα ταµεία που το αποτελούν. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το ΤΑΥΤΕΚΩ να 

µην έχει εισπράξει ασφαλιστικές εισφορές από την αρχή τους έτους. Μία ακόµη γραµµή 

δράσης είναι η καθιέρωση από το τέλος του 2013 µέσω του Ολοκληρωµένου 

Πληροφοριακού Συστήµατος του ΙΚΑ (ΟΠΣ-ΙΚΑ) των διασταυρώσεων µεταξύ δηλωθεισών 

και καταβληθεισών εισφορών στο κύριο ταµείο ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επίσης µε στόχο τη 

βελτίωση των εισπρακτικών αποτελεσµάτων.  

Εστιασµένες ενέργειες δροµολογούνται για τη βελτίωση της λειτουργίας του Οργανισµού 

Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) και την ενίσχυση της εισπρακτικής του 

ικανότητας. Στις ενέργειες αυτές περιλαµβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού και η 

αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής του ΦΚΑ, η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης µε 

την ένταξη στο ΦΚΑ ασφαλισµένων σύµφωνα µε τη δραστηριότητα που ασκούν, καθώς και 

η ενίσχυση της ανταπόκρισης των ασφαλισµένων στις υποχρεώσεις τους µε τη µετατροπή 

των διµηνιαίων εισφορών σε µηνιαίες και την αξιοποίηση του ΚΕΑΟ. Σηµαντικό βήµα 

χαρακτηρίζεται η εκκαθάριση του µητρώου των ασφαλισµένων για την αποτύπωση του 

πραγµατικού αριθµού των ασφαλισµένων του οργανισµού. 
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Τέλος, στο πλαίσιο της βελτίωσης της εισπρακτικής ικανότητας των ΦΚΑ προβλέπονται 

δράσεις εκτεταµένων ελέγχων και διασταυρώσεων µε τη συµµετοχή ευρύ αριθµού φορέων 

της Γενικής Κυβέρνησης (χορηγήσεων, επιστροφών δηµοσίων πόρων, παροχής επιδοτήσεων, 

κτλ.) και του ΚΕΑΟ. Ενδεικτικά, τέτοιες περιπτώσεις είναι ο συµψηφισµός επιστροφών 

ΦΠΑ και φόρου εισοδήµατος µε ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές οφειλές, η παρακράτηση από 

τα ποσά των επιδοτήσεων και αποζηµιώσεων των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς ΦΚΑ, κτλ. 

Κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: Β/7/11711/884/10.4.2014) 

τοποθετεί την έναρξη της διαδικασίας την 1/7/2014.  

 

1.6.3 Παρεµβάσεις έµµεσα συνδεδεµένες µε την κοινωνική ασφάλιση 

Εκτός από τις παρεµβάσεις που σχετίζονται άµεσα µε την κοινωνική ασφάλιση, υπάρχουν και 

άλλες παρεµβάσεις που σχετίζονται έµµεσα µε αυτή. Οι πιο βασικές είναι το σύστηµα 

ΕΡΓΑΝΗ και το επιχειρησιακό σχέδιο ΑΡΤΕΜΙΣ. Η σχέση χαρακτηρίζεται έµµεση διότι 

µέσω αυτών διαµορφώνεται ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον που εξασφαλίζει τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη βελτίωση των αποτελεσµάτων του ασφαλιστικού συστήµατος: τόσο η 

ΕΡΓΑΝΗ όσο και η ΑΡΤΕΜΙΣ σε συνδυασµό µε την αύξηση των σχετικών χρηµατικών 

προστίµων φαίνεται ότι συνέβαλαν στο δραστικό περιορισµό του φαινοµένου της αδήλωτης 

και ανασφάλιστης εργασίας και, άρα, στη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης και στην 

τόνωση των εσόδων των ΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές.  

 

ΕΡΓΑΝΗ 

Τον Μάρτιο του 2013 δόθηκε στη δηµοσιότητα η πρώτη έκθεση του Πληροφοριακού 

Συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ, ενώ από την 1η του ίδιου µήνα είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική 

υποβολή των εντύπων αρµοδιότητας Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και 

Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆) στο πληροφοριακό σύστηµα 

ΕΡΓΑΝΗ από εργοδότες που είναι εγγεγραµένοι στα µητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Υπόχρεος ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω εντύπων (βάσει ΥΑ 28153/126/28.08.2013) 

είναι κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόµενο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου. ∆ηλαδή, περιλαµβάνονται όλα τα φυσικά και τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού 

και µη χαρακτήρα Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου Τοµέα που απασχολούν προσωπικό µε 

εξαρτηµένης σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισµένου ή αόριστου χρόνου, µε ελάχιστες 

εξαιρέσεις. Εποµένως, το πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ καταγράφει τις ροές µισθωτής 

απασχόλησης σε ολόκληρη τη χώρα απαλλάσσοντας τους εργοδότες από γραφειοκρατικές 

διαδικασίες που σχετίζονται µε τη µεταβολή του προσωπικού των επιχειρήσεών τους και 

συµβάλλοντας ουσιαστικά στη µάχη κατά της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας. Με 

αυτόν τον τρόπο παρέχει µια στατιστική αποτύπωση της αγοράς εργασίας κάθε µήνα, 

τουλάχιστον όσον αφορά τη µισθωτή απασχόληση, ενώ το γεγονός ότι εκδίδεται σε µηνιαία 

βάση έκθεση µε αναφορά στα στατιστικά στοιχεία που συγκεντρώνονται σηµαίνει ότι η 

πληροφορία είναι προσβάσιµη από κάθε ενδιαφερόµενο.  
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Οι βασικές πληροφορίες που παρέχουν ως σήµερα οι εκθέσεις του συστήµατος ΕΡΓΑΝΗ 

αφορούν σε αναγγελίες προσλήψεων, καταγγελίες συµβάσεων αορίστου και ορισµένου 

χρόνου, οικειοθελείς αποχωρήσεις, κατηγοριοποιούν τις ροές απασχόλησης ανά τύπο 

σύµβασης (πλήρης, µερική, εκ περιτροπής απασχόληση), καταγράφουν τις µετατροπές 

συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε µερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, µε ή χωρίς τη 

σύµφωνη γνώµη του απασχολούµενου, διακρίνουν τις ροές µε βάση το φύλο, την ηλικιακή 

οµάδα, τη διοικητική περιφέρεια (και κατά νοµό), τους κυρίαρχους κλάδους στις καθαρές 

ροές (προσλήψεις – αποχωρήσεις) και τα κυρίαρχα επαγγέλµατα, ενώ παρέχουν 

πληροφόρηση για τις νέες επιχειρησιακές συµβάσεις κατά περιφέρεια. Ωστόσο, υπάρχουν 

πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιµες στο ευρύ κοινό προς το παρόν, όπως είναι η 

απορροφητικότητα των προγραµµάτων ενεργητικών πολιτικών του ΟΑΕ∆, και οι οποίες 

ενδεχοµένως να είναι διαθέσιµες στο µέλλον.  

Εκτός όµως από την αποτύπωση της εικόνας της αγοράς εργασίας που παρέχει το 

πληροφοριακό σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ για όποιον θα ήθελε να την έχει, η βασικότερη ίσως 

χρησιµότητά του είναι ότι µε βάση τον πλούτο των πληροφοριών που παρέχει επιτρέπει στο 

Υπουργείο Εργασίας και τους φορείς του, όπως λ.χ. ο ΟΑΕ∆, να χαράξουν ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης και να υλοποιήσουν παρεµβάσεις στην αγορά εργασίας µε βάση 

αξιόπιστα στοιχεία και, µάλιστα, ακόµη και σε επίπεδο κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας. 

Ένα παράδειγµα θα µπορούσε να είναι ο σχεδιασµός πολιτικών στήριξης της απασχόλησης 

σε κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που φθίνουν ή η παροχή προγραµµάτων κατάρτισης 

για τους ανέργους που προέρχονται από τον συγκεκριµένο κλάδο, πιθανόν σε συγκεκριµένες 

διοικητικές περιφέρειες.  

 

ΑΡΤΕΜΙΣ (Υ.Α. 27397/122/19.8.2013) 

Το σχέδιο ΑΡΤΕΜΙΣ αποτελεί τη συνέχεια της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε αριθµό Υ.Α. 27397/122/19.8.2013 που αφορά στην 

αυστηροποίηση των προστίµων για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία (το πρόστιµο 

ισούται µε 18 φορές τον κατώτατο µισθό) και ουσιαστικά συνιστά ένα επιχειρησιακό σχέδιο 

δράσης µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων ελεγκτικών φορέων του Υπουργείου 

Εργασίας, ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ (Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης) του ΙΚΑ, για τη 

διεξαγωγή ελέγχων και τον καταλογισµό χρηµατικών και άλλων ποινών σε περιπτώσεις 

εντοπισµού αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας στο σύνολο των περιοχών της χώρας. Το 

επιχειρησιακό σχέδιο ορίζει ότι οι έλεγχοι είναι στοχευµένοι σε κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας που µε βάση τα αποτελέσµατα των ελέγχων στο παρελθόν παρουσιάζουν 

υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας, όπως είναι µεταξύ άλλων τα 

επισιτιστικά επαγγέλµατα (µπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, κτλ.), τα κοµµωτήρια, τα πρατήρια 

βενζίνης, τα συνεργεία αυτοκινήτων, το λιανικό εµπόριο, η καθαριότητα, οι κατασκευές, κτλ. 

Η βαρύτητα που δίνεται από το Υπουργείο Εργασίας στο φαινόµενο της αδήλωτης και 

ανασφάλιστης εργασίας πηγάζει από τις δυσµενείς συνέπειες που συνεπάγεται α) για τους 

εργαζόµενους, ακυρώνοντας τα δικαιώµατα και την προστασία τους στο χώρο εργασίας, β) 

για το κράτος, µειώνοντας τα δηµόσια έσοδα και στερώντας πολύτιµους πόρους από τα 
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ασφαλιστικά ταµεία και γ) για τις επιχειρήσεις, νοθεύοντας τον ανταγωνισµό µεταξύ τους 

µέσω της µείωσης του κόστους εργασίας για τις µη συµµορφούµενες επιχειρήσεις 

(αποφεύγουν τουλάχιστον τις εργοδοτικές εισφορές).  

Τόσο το σχέδιο ΑΡΤΕΜΙΣ όσο και η ΕΡΓΑΝΗ συνιστούν το αποτέλεσµα της βούλησης της 

ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και της κυβέρνησης να περιορίσουν δραστικά την έκταση 

του φαινοµένου της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας στη χώρα, η οποία φαίνεται να 

έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις στη διάρκεια της οικονοµικής ύφεσης, όπως τουλάχιστον 

προκύπτει από τις εκθέσεις του ΣΕΠΕ των προηγουµένων ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη έκθεση του επιχειρησιακού σχεδίου ΑΡΤΕΜΙΣ, το πρώτο 

τετράµηνο του 2014 το ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζόµενων στις επιχειρήσεις που 

ελέχθησαν
34 ισούται µε 23%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό το 2013 ήταν 39,3%. Η µείωση 

καταγράφεται και στα ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας τόσο µεταξύ των αλλοδαπών (37,3% 

έναντι 51,2%) εργαζοµένων όσο και µεταξύ των γηγενών (17,4% έναντι 34,4%). Είναι 

προφανές ότι η διαφορά είναι σηµαντική και οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το φαινόµενο της 

αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας τείνει να περιοριστεί. Ceteris paribus, η πιο πρόσφορη 

ερµηνεία είναι ότι η επικοινωνιακή εκστρατεία του Υπουργείου Εργασίας, το ΕΡΓΑΝΗ, το 

σχέδιο ΑΡΤΕΜΙΣ, αλλά κυρίως η αύξηση του προστίµου από το Σεπτέµβριο του 2013 σε 

€10.550 ανά αδήλωτο και ανασφάλιστο εργαζόµενο (€9.200 κάτω των 25 ετών)35, είχαν ως 

αποτέλεσµα το δραστικό περιορισµό της απασχόλησης ανασφάλιστων και αδήλωτων 

εργαζοµένων.  

 

1.6.4 Συµπεράσµατα 

Οι µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης, και του Υπουργείου Εργασίας ειδικά, τα 

τελευταία δύο χρόνια συνιστούν γιγάντια βήµατα προς τα εµπρός και συµβάλλουν µε 

καθοριστικό τρόπο στον εξορθολογισµό του ασφαλιστικού συστήµατος συγκεντρώνοντας για 

πρώτη φορά στη χώρα όλη τη διαθέσιµη πληροφορία και διαχέοντάς τη στην κοινωνία. 

Αρωγός στην προσπάθεια εξορθολογισµού του ασφαλιστικού συστήµατος είναι η κοινή 

λογική που διέπει όλες τις παρεµβάσεις και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο χώρο 

της πληροφορικής. Η συµβολή της Η∆ΙΚΑ είναι αποφασιστικής σηµασίας για την επιτυχία 

των παρεµβάσεων, αφού αποτελεί το βραχίονα που ευθύνεται για την υλοποίηση και τη 

λειτουργική εκτέλεση των δράσεων που σχεδιάστηκαν, ενώ εξασφαλίζει την οµαλή 

λειτουργία, την υποστήριξη και την αναβάθµιση των συστηµάτων που τέθηκαν σε εφαρµογή 

και, µάλιστα, χωρίς επιπλέον κόστος για το δηµόσιο προϋπολογισµό, εφόσον πρόκειται για 

                                                           
34 Αναφέρθηκε ήδη ότι οι έλεγχοι είναι στοχευµένοι σε κλάδους όπου καταγράφεται παραδοσιακά 
υψηλή συχνότητα του φαινοµένου της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, εποµένως η γενίκευση 
του ποσοστού αυτού στο σύνολο της οικονοµίας θα ήταν εκ των πραγµάτων ανακριβής.  
35 Να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι το υψηλό πρόστιµο, σε αντίθεση µε όσα υποστηρίζονται κατά 
καιρούς, ενέχει σηµαντικούς κινδύνους, διότι µπορεί να εξαντλήσει τις επιχειρήσεις ή τους εργοδότες 
παραβάτες και να οδηγήσει στην παύση των δραστηριοτήτων τους µε δυσµενείς επιπτώσεις στους 
εργαζόµενους. Από την άλλη πλευρά, το πρόστιµο προφανώς δεν θα έχει επίδραση αν είναι πολύ 
χαµηλό σε σηµείο που να συµφέρει τον εργοδότη να το πληρώσει από το να απασχολεί νόµιµα τον 
εργαζόµενο. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται ότι η βασική αποτελεσµατικότητα του όποιου προστίµου 
πηγάζει από την υψηλή πιθανότητα σύλληψης και όχι από το µεγάλο ύψος του προστίµου.  
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µια εν ενεργεία υπηρεσία που αξιοποιήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και δεν 

συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό. Αυτό σηµαίνει ότι ως υπηρεσία η Η∆ΙΚΑ οφείλει να 

διευκολυνθεί στο έργο της µε την παροχή εκπαίδευσης στο προσωπικό της, τη µεταφορά 

προσωπικού µε τις αναγκαίες γνώσεις από όποια υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα υπηρετεί, 

αλλά και την ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδοµής της. Επιπλέον, το έργο της Η∆ΙΚΑ 

οφείλει να αξιολογηθεί από εµπειρογνώµονες, προκειµένου να εντοπιστούν τα σηµεία στα 

οποία µπορούν να γίνουν διορθωτικές παρεµβάσεις για την περαιτέρω αύξηση της 

αποτελεσµατικότητάς της και την επιτάχυνση του έργου της.  

Τα οφέλη από τις µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις του Υπουργείου Εργασίας είναι πολλαπλά 

και εντοπίζονται καταρχάς στην εξοικονόµηση πολύτιµων πόρων και στη βελτίωση της 

εισπρακτικής ικανότητας των ΦΚΑ αναφορικά µε τις ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές, 

στοιχεία ιδιαίτερα κρίσιµα την περίοδο της έντονης οικονοµικής ύφεσης που διανύει η χώρα, 

τόσο για το δηµόσιο όσο και για τους ιδιώτες, ασφαλισµένους, εργοδότες και επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, απλοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες ή καταργούνται σε κάποιες 

περιπτώσεις (π.χ. κατάργηση θεώρησης βιβλιαρίων, διασύνδεση συστηµάτων ΑΡΙΑ∆ΝΗΣ, 

ΗΛΙΟΣ και ΑΤΛΑΣ µε στόχο την κατάργηση των απογραφών συνταξιούχων και των 

δηλώσεων µεταβολής ατοµικών στοιχείων) συµβάλλοντας στη µείωση του απαιτούµενου 

χρόνου για τις συναλλαγές των ασφαλισµένων µε τους ΦΚΑ, αλλά και των υπαλλήλων των 

ΦΚΑ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων, οι οποίοι µπορούν πλέον να απασχοληθούν 

εντατικότερα µε δραστηριότητες που αποφέρουν έσοδα στους ΦΚΑ και βελτιώνουν τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους ασφαλισµένους. Ακόµη, οι µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις 

συµβάλλουν στην αύξηση της διαφάνειας και βελτιώνουν τις δυνατότητες παρακολούθησης 

του ασφαλιστικού συστήµατος συνολικά, περιορίζοντας, αν όχι εκµηδενίζοντας, τις ευκαιρίες 

παραβίασης των κανόνων στο µέλλον και εµπεδώνοντας ένα αίσθηµα δικαιοσύνης στους 

ασφαλισµένους, οι οποίοι, στην περίπτωση του ΕΤΕΑ, αντιµετωπίζονται πλέον µε τον ίδιο 

τρόπο, παλαιοί και νέοι. Το πρότυπο του ΕΤΕΑ µε το σύστηµα νοητής κεφαλαιοποίησης θα 

µπορούσε κάλλιστα να γενικευτεί, αν και απαιτείται προσεκτική εξέταση των όρων 

λειτουργίας µε ιδιαίτερη αναφορά στον συντελεστή βιωσιµότητας και στη χρονική διάρκεια 

εφαρµογής του.  

Τέλος, πολλές από τις παρεµβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη. Το στοίχηµα είναι να 

παραµείνουν αµείωτα η ένταση και ο ζήλος µε την οποία πραγµατοποιούνται οι 

µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις ως το τέλος και να αποφευχθούν λοξοδροµήσεις προς όφελος 

συγκεκριµένων οµάδων που ευνοούνται από την υπάρχουσα κατάσταση και δεν επιθυµούν 

αλλαγές (π.χ. εξαιρέσεις του Ν.3863/2010, κοινωνικοί πόροι ή άλλα έσοδα των ΦΚΑ που 

κατηγοριοποιούνται διαφορετικά διαφεύγοντας της εφαρµογής των νόµων και διαιωνίζοντας 

τις επιβαρύνσεις του κοινωνικού συνόλου, κτλ.). Με την ολοκλήρωση όλων των 

µεταρρυθµίσεων θα ξεκαθαρίσει το τοπίο της κοινωνικής ασφάλισης και θα καταστεί δυνατό 

να διερευνηθούν περαιτέρω δράσεις στην κατεύθυνση των µικροεπεµβάσεων για την 

αποτελεσµατικότερη ρύθµιση της λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήµατος στη χώρα (π.χ. 

περίοδος ελέγχου της βιωσιµότητας των ΦΚΑ, κτλ.) και τη δικαιότερη κατανοµή των 
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διαθέσιµων πόρων µεταξύ των ασφαλισµένων στους ίδιους ή διαφορετικούς ΦΚΑ και µεταξύ 

των γενεών.  
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1.7 Παράρτηµα κεφαλαίου 1 

 
Πίνακας Π 1.1: Εξέλιξη Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (2008-2013) 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Παρατηρήσεις 

1 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Α. 
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) 

● ● ● ● ● ●   

2 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Ν. 
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.)  

● ● ● ● ● ●   

3 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Σ. 
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.)  

● ● ● ● ● ●   

4 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Ε.ΛΟ.Α.Α) 

● ● ● ● ● ●   

5 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
(Ε.ΛΟ.Α.Ν.) 

● ● ● ● ● ●   

6 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ  (Ε.ΛΟ.Α.Σ.)   ● ● ● ● ● ●   

7 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)  ● ● ● ● ● ●   

8 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μ.Τ.Ν. ● ● ● ● ● ●   

9 
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ● ● ● ● ● ●   

10 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ● ● ● ● ● ● 

Νέος φορέας το 2008 µε ένταξη  άλλου 
φορέα κατά τη διάρκεια του έτους 
(Ν.3655/2008) 

11 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π. - 
Μ.Μ.Ε.)  

● ● ● ● ● ● 
Νέος φορέας το 2008 µε ένταξη άλλου 
φορέα κατά τη διάρκεια του έτους 
(Ν.3655/2008) 

12 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.Τ.Α.Τ.) ● ● ● ● ● ●   

13 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (Ε.Τ.Ε.Α.) ● ● 

    

Νέος φορέας το 2012 µε ένταξη άλλων 
φορέων κατά τη διάρκεια του έτους 
(Ν.4052/2012).Το 2013 εντάχθηκε και ο 
φορέας ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
(Τ.Ε.Α.∆.Υ.)(Ν.4052/2012). 

14 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)  ● ● ● ● ● 

Ένταξη το 2008 άλλου φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008 .Το 2012 εντάχθηκε στο νέο 
φορέα ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (Ε.Τ.Ε.Α.) 

15 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ  (ΕΤΕΧ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008 

16 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  (ΕΤΥΠΣ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

17 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ   (ΕΤΥΑΠ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008 

18 
Ι∆ΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ● ● ● ● ● ●   

19 
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(Ι.Κ.Α. - E.T.A.M.) ● ● ● ● ● ● Ένταξη το 2008 άλλων φορέων σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

20 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΩ ΝΑΤ)   

● ● ● ● Καταργήθηκε το 2011 και καθολικός 
διάδοχος είναι το ΝΑΤ  

21 
ΚΛΑ∆ΟΣ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν) ● ● ● ● ● ●   

23 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.) ● ● ● ● ● ●   

24 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.) ● ● ● ● ● ●   

25 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ● ● ● ● ● ●   

26 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.) ● ● ● ● ● ●   

27 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   

● ● ● ● Ενσωµατώθηκε από το 2011 στην 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   

28 ΝΑΥΤΙΚΟ  ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) ● ● ● ● ● ● 
Απορρόφησε το 2011 το φορέα: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ-
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
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29 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
∆.Ε.Η    (ΟΑΠ-∆ΕΗ)         ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008 

30 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) ● ● ● ● ● ● Ένταξη το 2008 άλλου φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008 

31 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
(Ο.Γ.Α.) ● ● ● ● ● ●   

32 
ΤAMEIO AΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ &  
ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ● ● ● ● ● ●   

33 
ΤΑΜΕΙΟ   ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   (ΤΕΑΠΟΚΑ) 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

34 

ΤΑΜΕΙΟ   ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε ΟΙΝΟΠΟΙΑΣ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΪΑΣ  
(ΤΕΑΠΟΖΟ) 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

35 
ΤΑΜΕΙΟ   ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ 
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ● ● ● ● ● ●   

36 
ΤΑΜΕΙΟ   ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΕΤΑΙΡΙΩΝ  ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ    (ΤΠΠΕΛ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

37 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΗΛΠΑΠ)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

38 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ● ● ● ● ● ●   

39 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΣΑΠ       ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

40 ΤΑΜΕΙΟ  ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ 
     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

41 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ   (ΤΑΥΑΠ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

42 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  (ΤΑ∆ΚΥ)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

43 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ  
(ΤΑΙΣΥΤ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

44 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ " Η 
ΕΘΝΙΚΗ" 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

45 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

46 
ΤΑΜΕΙΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ  (ΤΑΤΤΑ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

47 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

48 

ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ &ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΕΩΝ  
(ΤΕΑΑΠΑΕ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

49 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΗΣ  ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ  
ΚΑΥΣΙΜΩΝ  (ΤΕΑΠΥΚ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

50 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Υ∆ΑΤΩΝ   (ΤΕΑΠ-
ΕΥ∆ΑΠ).  

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

51 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ    
(ΤΕΑΥΕΤ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

52 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΧΗΜΙΚΩΝ   (ΤΕΑΧ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

53 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ρ.Τ.(ΤΕΑΠΠ 
ΕΡΤ) 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

54 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

55 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤ ΚΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

56 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (ΤΕΑΗΕ).       ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

57 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ∆ΩΝ  (ΤΕΑΠΕΠ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  
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58 
ΤΑΜΕΙΟ  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  
(ΤΕΑΠΕΤ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

59 ΤΑΜΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΩΝ 
     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

60 
ΤΑΜΕΙΟ  ΝΟΜΙΚΩΝ - ΚΛΑ∆ΟΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
(ΚΕΑ∆) 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

61 
ΤΑΜΕΙΟ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΜΕΤΑΛΛΟΥ   
(ΤΑΠΕΜ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

62 
ΤΑΜΕΙΟ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
(ΤΠΠΟΛΘ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

63 
ΤΑΜΕΙΟ  ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ   
(ΤΠΠΟΥΘ).  

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

64 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΠΩΛΩΝ  
&  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  (ΤΣΕΥΠΘ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

65 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ   (ΤΣΑΥ)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

66 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΤΣΜΕ∆Ε) 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

67 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΠΩΛΩΝ 
& ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ (ΤΣΕΥΠ)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

68 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (ΤΣΠ-
ΕΤΕ) 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

69 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  (ΤΣΠΕΑΘ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

70 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΣΑΠ 
(ΤΣΠ-ΗΣΑΠ)       ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

71 
ΤΑΜΕΙΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (ΤΣΠ-ΤΕ)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

72 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.) 

● ● ● ● ● ●   

73 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  (ΤΑΑΣ).  
     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

74 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ● ● ● ● ● ●   

75 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΜΥΝΑΣ 

● ● ● ● ● ●   

76 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ● ● ● ● ● ●   

77 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ   (ΤΑΥΠΣ).      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

78 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

79 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   (ΤΑΞΥ)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

80 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ   (ΤΑΠ-
ΕΤΕ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

81 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ  
(ΤΑΠ-ΟΤΕ)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

82 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ,  
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ       (ΤΑΠΤΠΓΑΕ). 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

83 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 
ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 

● ● ● ● ● ● 
Νέος φορέας το 2008 µε ένταξη άλλου 
φορέα κατά τη διάρκεια του έτους 
(Ν.3655/2008) 

84 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) 

● ● ● ● ● ● 
Νέος φορέας το 2008 µε ένταξη άλλου 
φορέα κατά τη διάρκεια του έτους 
(Ν.3655/2008) 

85 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Τ.Ε.Α.∆.Υ.)  ● ● ● ● ● 

Ένταξη το 2008 άλλου φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008                                                                          
Εντάχθηκε το 2013 σε άλλο φορέα (ETEA) 
σύµφωνα µε το Ν.4052/2012  
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 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Παρατηρήσεις 

86 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) ● ● ● ● ● ● 

Νέος φορέας το 2008 µε ένταξη άλλου 
φορέα κατά τη διάρκεια του έτους 
(Ν.3655/2008) . Το Μάρτιο 2013 
καταργήθηκε, ορισµένοι τοµείς του 
εντάχθηκαν στο Ε.Τ.Ε.Α (Ν 4052/2012) και 
οι υπόλοιποι τοµείς έγιναν Ταµεία 
επαγγελµατικής ασφάλισης. 

87 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) 

● ● ● ● ● ●   

88 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ (ΤΕΑΠ 
- ΤΝ) 

     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 
το Ν.3655/2008  

89 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ● ● ● ● ● ●   

90 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ● ● ● ● ● ● Ένταξη το 2008 άλλου φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

91 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

92 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

93 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Τ.Π.Ε.∆.Ε)      ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

94 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(Τ.Α.Π.Ι.Τ.) ● ● ● ● ● ● 

Νέος φορέας το 2008 µε ένταξη  άλλου 
φορέα κατά τη διάρκεια του έτους 
(Ν.3655/2008) 

95 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ   (ΤΠΞ). 
     ● Ένταξη το 2008 σε άλλο φορέα σύµφωνα µε 

το Ν.3655/2008  

 ΣΥΝΟΛΟ 37 39 40 40 40 93  
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Πίνακας Π 1.2: Οργανισµοί Κοινωνικής Ασφάλισης  - Υποτοµέας S1314 - ∆εκέµβριος 
2012 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
1 ΤΑΜΕΙΟ  ΑΡΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΥΛΗΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Ν.Π.∆.∆. 
2 Ι∆ΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ 

Ν.Π.∆.∆. 

3 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Α. 
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α.) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚ 
ΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

4 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Ν. 
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.)  

Ν.Π.∆.∆. 

5 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Σ. 
(Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Σ.)  

Ν.Π.∆.∆. 

6 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ(Ε.ΛΟ.Α.Α) ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
7 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
8 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.ΛΟ.Α.Σ.) ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
9 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Μ.Τ.Ν. ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

10 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.) Ν.Π.∆.∆. 
11 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Μ.Τ.Ν.) Ν.Π.∆.∆. 
12 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.) Ν.Π.∆.∆. 
13 ΤΑΜΕΙΟ AΡΩΓΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ &  ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
14 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΣΤΡΑΤΟΥ (Μ.Τ.Σ.) 
Ν.Π.∆.∆. 

15 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Ν.Π.∆.∆. 

16 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
(Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.)  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Ν.Π.∆.∆. 

17 ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ΕΙ∆ΙΚΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
18 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) Ν.Π.∆.∆. 
19 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε.)  Ν.Π.∆.∆. 
20 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ (Ε.Τ.Α.Τ.) Ν.Π.∆.∆. 
21 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  (Ε.Τ.Ε.Α.) Ν.Π.∆.∆. 
22 Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α. - E.T.A.M.) Ν.Π.∆.∆. 
23 ΚΛΑ∆ΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ (Κ.Ε.Α.Ν) Ν.Π.∆.∆. 
24 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΑΛΛΟ 
25 ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) Ν.Π.∆.∆. 
26 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.∆.) Ν.Π.∆.∆. 
27 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) Ν.Π.∆.∆. 
28 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) Ν.Π.∆.∆. 
29 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ (Ο.Π.Α.∆.) Ν.Π.∆.∆. 
30 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
31 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) 
Ν.Π.∆.∆. 

32 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) 

Ν.Π.∆.∆. 

33 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
(Τ.Ε.Α.∆.Υ.) 

Ν.Π.∆.∆. 

34 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.) Ν.Π.∆.∆. 
35 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) 
Ν.Π.∆.∆. 

36 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Ν.Π.∆.∆. 
37 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.∆.∆. 
38 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (Τ.Α.Π.Ι.Τ.) Ν.Π.∆.∆. 
39 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΟΥ 
Ν.Π.∆.∆. 

40 ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ν.Π.∆.∆. 
41 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ν.Π.∆.∆. 
42 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ν.Π.∆.∆. 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Πίνακας Π 1.3: Ενταχθέντα Ταµεία στο ΕΤΕΑ 

1 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) 

2 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ) 

3 Ταµείο Ασφάλισης ∆ηµοτικών – Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ∆ΚΥ) 

4 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΠΑΕ) 

5 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εµπορικής Τράπεζες (ΤΕΑΠΕΤΕ) 

6 Ταµείο Σύνταξης Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ) 

7 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (ΤΕΑΗΕ) 

8 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών Τσιµέντων (ΤΕΑΠΕΤ) 

9 Ταµείο Πρόνοιας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιπποδροµιών, (ΤΑΠΕΑΠΙ) 

10 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γενικής Τράπεζας Ελλάδος (ΤΑΠΓΤΕ) 

11 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΤΕΑΜ – ΝΠ∆∆) 

12 Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων (ΤΕΑΥΕΚ) 

13 Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) 

14 Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Χηµικών (ΤΕΑΧ) 

15 Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) 

16 
Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας & Οινοπνευµατοποιίας 
(ΤΕΑΠΟΖΟ) 

17 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥ∆ΑΠ (ΤΕΑΠ ΕΥ∆ΑΠ) 

18 Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ ( ΤΕΑΠ – ΟΤΕ) 

19 
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ) – Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑΠ ΕΛΤΑ) 

20 
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ) – Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΤΒΑ (ΤΕΑΠ ΕΤΒΑ) 

21 
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ) – Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΡΤΤ (ΤΕΑΠ ΕΡΤΤ) 

22 
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας 
(ΤΑΥΤΕΚΩ) – Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ (ΤΕΑΠ – ∆ΕΗ) 
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Πίνακας Π 1.4: Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

  
  
  

ΚΟΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ * ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΒΑΡΕΩΝ * ΤΑΠ-∆ΕΗ ** τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ ** 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ   
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ    

(ΒΑΡΕΑ: + 
1,40 π.µ.) 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ  
(ΒΑΡΕΑ: + 2,20 

π.µ.) 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ 

13,33% 6,67% " 14,73% " 8,87% 22% 11% 25% 11% 

ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ 
13,33% 6,67% " 14,73% " 8,87% 22% 11% 

22,083% από 
1/1/2013 

9,9175% από 
1/1/2013 

19,165% από 
1/1/2016 

8,835% από 
1/1/2016 

16,2475% από 
1/1/2019 

7,7525% από 
1/1/2019 

13,33% από 
1/1/2022 

6,67% από 1/1/2022 

Παρατηρήσεις: 
* Αφορά και όλους τους µετά το 1992 ασφαλισµένους όλων των ΦΚΑ αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, πλην ΝΑΤ. 
** Αφορά όλους τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους όλων των Ειδικών Ταµείων. 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.  
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Πίνακας Π.1.4. Συνέχεια 

 τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ** 

τ. ΤΑΠΑΕ-Ε ** τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ ** 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΟΤΕ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ ΕΛΤΑ ή ΟΣΕ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ 

25% 11% 24% 11% 17% 7% 15% 10% 

ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ 

22,083% από 
1/1/2013 

9,9175% από 
1/1/2013 

21,3325% από 
1/1/2013 

9,9175% από 
1/1/2013 

17% από 
1/8/2008 

7% από 1/8/2008 
15% από 
1/8/2007 

10% από 1/8/2007 
16,08% από 

1/1/2013 

19,165% από 
1/1/2016 

8,835% από 
1/1/2016 

18,665% από 
1/1/2016 

8,835% από 
1/1/2016 

15,16% από 
1/1/2016 

9% από 1/8/2012 

16,2475% από 
1/1/2019 

7,7525% από 
1/1/2019 

15,9975% από 
1/1/2019 

7,7525% από 
1/1/2019 

14,24% από 
1/1/2019 6,67% από 

1/1/2013 
13,33% από 

1/8/2018 

8% από 1/8/2015 

13,33% από 
1/1/2022 

6,67% από 
1/1/2022 

13,33% από 
1/1/2022 

6,67% από 
1/1/2022 

13,33% από 
1/1/2022 

6,67% από 
1/8/2018 

Παρατηρήσεις: 
* Αφορά και όλους τους µετά το 1992 ασφαλισµένους όλων των ΦΚΑ αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, πλην ΝΑΤ. 
** Αφορά όλους τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους όλων των Ειδικών Ταµείων. 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.  
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Πίνακας Π.1.4. Συνέχεια 

  
  
  

τ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ** 

τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ τ. ΤΣΠ-ΕΤΕ  τ. ΤΑΠ-ΕΤΒΑ τ. ΤΑΠ-ΙΛΤ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ 

25% 11% 26,50% 11% 26% 11% 30,50% 11% 

ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ 

22,66% από 
1/1/2007 

6,67% από 
1/1/2007 

23,2075% από 
1/1/2013 

9,9175% από 
1/1/2013 

22,8325% από 
1/1/2013 

9,9175% από 
1/1/2013 

24,8% από 
1/6/2006 

6,67% από 
1/6/2004 

20,33% από 
1/1/2008 

17,99% από 
1/1/2009 

19,915% από 
1/1/2016 

8,835% από 
1/1/2016 

19,665% από 
1/1/2016 

8,835% από 
1/1/2016 

19,10% από 
1/1/2007 

15,66% από 
1/1/2010 

16,6225% από 
1/1/2019 

7,7525% από 
1/1/2019 

16,4975% από 
1/1/2019 

7,7525% από 
1/1/2019 13,33% από 

1/1/2008 13,33% από 
1/1/2011 

13,33% από 
1/1/2022 

6,67% από 
1/1/2022 

13,33% από 
1/1/2022 

6,67% από 
1/1/2022 

Παρατηρήσεις: 
* Αφορά και όλους τους µετά το 1992 ασφαλισµένους όλων των ΦΚΑ αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, πλην ΝΑΤ. 
** Αφορά όλους τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους όλων των Ειδικών Ταµείων. 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.  
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Πίνακας Π.1.4. Συνέχεια 

 
ΤτΕ * 

τ. ΤΣΠ-ΤΕ 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΝΤΑΞΗ 

26% 11% 

ΜΕΤΑ 
ΤΗΝ 

ΕΝΤΑΞΗ 

22,8325% από 1/1/2013 9,9175% από 1/1/2013 

19,665% από 1/1/2016 8,835% από 1/1/2016 

16,4975% από 1/1/2019 7,7525% από 1/1/2019 

13,33% από 1/1/2022 6,67% από 1/1/2022 

Παρατηρήσεις: 
* Αφορά όλους τους µέχρι 31/12/1992 ασφαλισµένους όλων των Ειδικών Ταµείων. 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.  
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Πίνακας Π 1.5: Ασφαλιστικές εισφορές ΟΑΕΕ (σε €) 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Υπέρ ΟΑΕ∆ 
1η 138,67  53,04  10 
2η 170,53  65,23  10 
3η 202,17  77,33  10 
4η 233,72  89,40  10 
5η 263,93  100,95  10 
6η 287,13  109,83  10 
7η 309,56  118,41  10 
8η 332,00  126,99  10 
9η 354,43  135,57  10 
10η 376,87  144,15  10 
11η 399,30  152,73  10 
12η 421,73  161,31  10 
13η 444,17  169,90  10 
14η 466,60  178,48  10 

Πηγή: ΟΑΕΕ. 
Σηµείωση: οι τέσσερις τελευταίες ασφαλιστικές κατηγορίες είναι προαιρετικές, ενώ το µηνιαίο εισόδηµα 
υπολογίζεται από τον ΟΑΕΕ. Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι το 20% του µηνιαίου εισοδήµατος και 
καταβάλλονται κάθε δίµηνο, ενώ υπάρχουν εξαγγελίες ότι η καταβολή θα γίνει µηνιαία για τον καλύτερο 
προγραµµατισµό των υποχρεώσεων των ελεύθερων επαγγελµατιών.  
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Πίνακας Π 1.6: Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ΕΤΑΜ-ΜΜΕ* 

τ. ΤΑΙΣΥΤ                                                                                                                    
(Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών 
Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου) 

τ. ΤΑΙΣΥΤ                                                                                                                    
(Τοµέας Ασφάλισης 

Φωτοειδησεογράφων & 
Εικονοληπτών Επικαίρων & 

Τηλεόρασης) 

τ. ΤΑΙΣΥΤ                                                                                    
(Τοµέας Ασφάλισης 

Ανταποκριτών Ξένου Τύπου) 

τ. ΤΣΠΕΑΘ                                           
(Τοµέας Σύνταξης 

Προσωπικού Ηµερησίων 
Εφηµερίδων Αθηνών 
Θεσσαλονίκης) 

τ. ΤΣΠΕΑΘ                                       
(Τοµέας Ασφάλισης 
Ιδιοκτητών Ηµερησίων 
Εφηµερίδων Αθηνών 
Θεσσαλονίκης) 

ΕΡΓ/ΤΕΣ ΕΡΓ/ΝΟΙ ΕΡΓ/ΤΕΣ ΕΡΓ/ΝΟΙ ΕΡΓ/ΤΕΣ ΕΡΓ/ΝΟΙ ΕΡΓ/ΤΕΣ** ΕΡΓ/ΝΟΙ ΕΡΓ/ΤΕΣ ΕΡΓ/ΝΟΙ 

(Οι εκδότες των 
εφηµερίδων και 
των περιοδικών 
δεν καταβάλλουν 
εργοδοτική 
εισφορά στον 
κλάδο κύριας 
ασφάλισης για 
τους υπαλλήλους 
που 
απασχολούν.) 
 
9 %   

α) Οι Συντάκτες και 
Υπάλληλοι ποσοστό 
9 % στις αποδοχές 
τους                                      
β) Οι Ιδιοκτήτες 
ποσοστό 1 % στο 
ποσό που θα 
εισέπρατταν βάσει 
των εκτυπουµένων 
αντιτύπων, 
µειωµένο κατά 25 
%, µε κατώτερη 
βάση υπολογισµού 
του, αυτή των 
µισθωτών 
ασφαλισµένων. 

(αφορά 
αυτ/νους) 

10% 
 
Το ποσοστό αυτό  
µπορεί να αυξάνεται 
µε απόφαση του 
Υπουργού 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης & 
Πρόνοιας  µέχρι το 
άθροισµα των 
εισφορών 
ασφαλισµένου και 
εργοδότη που 
αντιστοιχούν για τον 
Κλάδο Συντάξεων 
του ΙΚΑ (20%). 

(αφορά 
αυτ/νους) 

10% 
Το ποσοστό αυτό 
µπορεί να αυξάνεται 
µε απόφαση του 
Υπουργού 
Εργασίας, 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης & 
Πρόνοιας µέχρι το 
άθροισµα των 
εισφορών 
ασφαλισµένου και 
εργοδότη, που 
αντιστοιχούν για τον 
Κλάδο Συντάξεων 
του ΙΚΑ (20 %). 

α) 1,67 %  
 
β) 7,5 %                                                                                                                     

8,50% 
(αφορά 
αυτ/νους) 

0,40% 

Παρατηρήσεις: 
* Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών για το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παραµένουν τα ίδια και για του νέους ασφαλισµένους (ασφαλισµένους µετά το 1992) (περ. δ της παρ. 5 του 
άρθρου 48 του ν. 2084/1992) 
** 1. Οι εργοδότες των ηµερήσιων εφηµερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης των οποίων η ηµερήσια κυκλοφορία δεν υπερβαίνει τα 3000 φύλλα, καταβάλουν µόνο την 
εισφορά 7,5% επί των αποδοχών των απασχολούµενων σ’ αυτές. 2. Οι εργοδοτικές εισφορές των εκδοτών ηµερησίων επαρχιακών εφηµερίδων καταβάλλονται µειωµένες 
κατά 75%, εφόσον οι εκδότες είναι µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων και κατά 50%, εφόσον δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή. 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.  
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Πίνακας Π.1.6 Συνέχεια 

τ. ΤΣΕΥΠ                                                                                                                     
(Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών & Υπαλλήλων 

Πρακτορείων Αθηνών) 

τ. ΤΣΕΥΠΘ                                                                                                      
(Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών & 

Πρακτορείων Θεσσαλονίκης) 

τ. ΤΑΤΤΑ                                                                                                                     
(Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών & 

Θεσσαλονίκης) 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

α) Εισφορά των εκδοτών ίση µε 
το 1 % στην αξία των 
εφηµερίδων, περιοδικών και 
άλλων εντύπων που πωλούνται 
στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα 
Περίχωρα. 
β) Εισφορά των Πρακτορείων 
ίση µε το 0,75 % στην αξία των 
πωλουµένων ηµερησίων 
εφηµερίδων στην Αθήνα, τον 
Πειραιά και τα Περίχωρα. 
γ) Εισφορά των Πρακτορείων 
ίση µε το 1 % στην αξία των 
πωλουµένων περιοδικών στην 
Αθήνα, τον Πειραιά και τα 
Περίχωρα. 
δ) Εισφορά των Πρακτορείων 
ίση µε το 0,35 % στην αξία των 
πωλουµένων εφηµερίδων, 
περιοδικών και άλλων εντύπων 
σε όλη την επικράτεια της 
χώρας και στο εξωτερικό εκτός 
των περιοχών Αθηνών, 
Πειραιώς και Περιχώρων. 
ε) Εισφορά του Ταµείου 25,33 
% για τους υπαλλήλους του 
Ταµείου, που υπολογίζονται επί 
των συντάξιµων αποδοχών 

α) 5% στο σύνολο των 
αποδοχών των 
υπαλλήλων 
Πρακτορείων. 
 
β) 1% στην τιµή 
πώλησης κάθε 
εφηµερίδας, 
περιοδικού ή άλλου 
εντύπου, που 
παρακρατείται από την 
αµοιβή των 
εφηµεριδοπωλών 
 
γ) 6,67% στις 
συντάξιµες αποδοχές 
των υπαλλήλων του 
Ταµείου (συντάξιµες 
αποδοχές είναι ο 
βασικός µισθός και το 
χρονοεπίδοµα). 

α) Εισφορά των 
εκδοτών ίση µε το 1% 
στην τιµή πώλησης 
εφηµερίδων, 
περιοδικών, βιβλίων ή 
άλλων εντύπων που 
πωλούνται στη 
Θεσ/νίκη. 
 
β) Εισφορά των 
Πρακτορείων ίση µε το 
0,50% στην τιµή 
πώλησης εφηµερίδων, 
περιοδικών, βιβλίων ή 
άλλων εντύπων που 
πωλούνται στη 
Θεσ/νίκη. 
 
γ) Εισφορά του 
Ταµείου 25,33% για 
τους υπαλλήλους του 
Ταµείου που 
υπολογίζονται στις 
συντάξιµες αποδοχές. 

α) 5% στο σύνολο των 
αποδοχών των 
υπαλλήλων 
Πρακτορείων 
 
β) 1% στην τιµή 
πώλησης κάθε 
εφηµερίδας, περιοδικού, 
βιβλίου, ή άλλου 
εντύπου που πωλείται 
στη Θεσ/νίκη και 
παρακρατείται από την 
αµοιβή των 
εφηµεριδοπωλών. 
 
γ) 6,67% στις συντάξιµες 
αποδοχές των 
υπαλλήλων του Ταµείου 
(Συν/µες αποδοχές είναι 
ο βασικός µισθός και το 
χρονοεπίδοµα) 

α) εφόσον τα εκτυπούµενα έντυπα 
κυκλοφορούν µέσω πρακτορείων 
πώλησης: 5,10 % στις αποδοχές των 
εργαζοµένων σε ηµερήσιες εφηµερίδες 
και περιοδικά. 0,0058€ για κάθε 
πωλούµενη εφηµερίδα που εκδίδεται 
στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 
1,73% στην τιµή πώλησης κάθε 
περιοδικού που εκδίδεται στην Αθήνα. 
β) εφόσον τα εκτυπούµενα έντυπα δεν 
κυκλοφορούν µέσω πρακτορείων 
πώλησης: 16 % στις πάσης φύσεως 
αποδοχές των εργαζοµένων σε 
εφηµερίδες, περιοδικά και 
τυπογραφικές επιχειρήσεις  €0,0058 
για κάθε πωλούµενη εφηµερίδα που 
εκδίδεται στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη. 
γ) ανεξαρτήτως τρόπου κυκλοφορίας, 
εφόσον η καθ’ έκαστο φύλλο 
κυκλοφορία εφηµερίδων ή περιοδικών 
ανά την επικράτεια, δεν υπερβαίνει τα 
3.000 φύλλα: 16% στις πάσης φύσεως 
αποδοχές των εργαζοµένων. 
δ) ανεξαρτήτως τρόπου κυκλοφορίας: 
0,5 % στην ανώτατη κύρια σύνταξη, 
που χορηγεί εκάστοτε το Ταµείο, για 
τους µέχρι 30/7/1981 ασφαλισµένους – 
εργαζόµενούς τους. 

α) Των µέχρι την 
ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος του 
ν.1186/81 (30/7/81) 
ασφαλισµένων: 
7% στις πάσης 
φύσεως αποδοχές 
τους 
0,5% στην ανώτατη 
κύρια σύνταξη, που 
χορηγεί εκάστοτε 
το Ταµείο 
 
β) Των 
ασφαλιζόµενων 
µετά την έναρξη 
ισχύος του 
ν.1186/1981 (από 
1-8-1981 και µετά) 
10,6 % στις πάσης 
φύσεως αποδοχές 
τους    

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.   
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Πίνακας Π.1.6 Συνέχεια 

ΝΑΤ * 

ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

πλοία µε ελληνική σηµαία ή συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ υπό κοινοτική σηµαία: 

14% 9% 

συµβεβληµένα πλοία µε το ΝΑΤ υπό σηµαία κράτους εξωτερικού (µη 
κοινοτικού κράτους): 

18% 11% 

* Στο ΝΑΤ δεν υφίσταται ο διαχωρισµός παλαιών και νέων ασφαλισµένων (ασφαλισµένων πριν το 1993 και ασφαλισµένων µετά το 1992). 
Πηγή: Υπουργείο Εργασίας.  
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Πίνακας Π 1.7: Αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού 

   ΕΞΟ∆Α  
Αµοιβές 

προσωπικού  Συντάξεις  
  2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 
ΙΚΑ 21.841,3 19.641,8 17.925,0 601,7 196,8 152,2 10.419,7 10.593,9 10.227,8 
ΟΓΑ 6.532,8 5.135,1 4.292,7 25,9 12,3 12,0 5.017,7 4.881,0 4.015,3 
ΟΑΕΕ 4.615,6 4.300,9 4.223,7 244,2 55,3 46,4 2.937,1 3.105,5 3.151,5 
ΕΤΑΑ 1.456,2 1.537,1 1.363,1 30,8 41,5 16,8 929,3 994,8 947,3 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 268,4 251,1 225,8 3,2 2,7 2,3 96,7 101,9 103,1 
ΝΑΤ  

1.336,3 1.274,5 
 

4,1 3,5 
 

871,2 804,6 
ΚΕΑΝ  

210,0 168,2 
    

157,4 144,5 
ΤΕΑΠΙΕΝ  

2,1 2,8 
    

1,7 2,4 
ΤΠΑΕΝ  

9,7 53,8 
 

0,1 0,1 
   

ΤΠΚΠΕΝ  
11,0 16,7 

 
0,1 0,0 

   
ΚΑΑΝ          
ΕΛΟΕΝ  

11,0 
  

0,0 
    

ΕΤΕΑΜ 2.109,6 966,8 
 

2,0 0,9 
 

1.785,6 866,1 
 

ΕΤΕΑ  
1.206,2 2.922,9 

 
0,7 9,5 

 
925,5 2.664,4 

ΤΕΑ∆Υ 815,9 806,7 
 

4,4 3,3 
 

687,1 685,3 
 

ΤΑΥΤΕΚΩ 923,5 431,5 388,1 38,7 20,5 4,9 374,9 149,7 
 

ΤΕΑΙΤ 401,3 380,3 
 

6,7 5,6 
 

275,7 249,5 
 

ΤΕΑΠΑΣΑ 232,3 167,1 
 

0,2 0,1 
 

65,3 70,0 
 

ΤΑΠΙΤ 98,6 93,0 74,9 4,7 3,8 3,1 
   

ΤΠ∆Υ 397,1 541,4 1.303,0 1,8 1,3 1,3 0,1 0,1 0,1 
ΕΤΑΤ 184,5 162,6 113,2 0,1 0,1 0,1 184,0 161,4 93,4 
ΟΠΑ∆ 1.448,0 1.005,4 990,2 19,4 6,4 4,8 0,5 0,7 0,8 
ΤΑΠΕΤ 1,8 0,8 0,8 

      
ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ 69,4 76,4 32,0 

      
ΜΤΠΥ 563,2 495,1 581,7 4,6 3,5 3,3 514,9 457,0 538,7 
ΣΥΝΟΛΟ 41.959,6 38.779,2 35.953,3 988,6 359,0 260,2 23.288,8 24.272,6 22.693,9 

(συνέχεια επόµενη σελίδα) 
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(συνέχεια Πίνακας Π.1.7) 
) 

  Τόκοι  
∆απάνες για 
επενδύσεις 

Λοιπά έξοδα 

 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

ΙΚΑ 68,0 13,9 6,7 19,1 6,6 4,7 10.732,8 8.830,6 7.533,6 
ΟΓΑ    

0,0 0,0 0,0 1.489,1 241,8 265,3 
ΟΑΕΕ 0,4 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 1.433,6 1.140,1 1.025,7 
ΕΤΑΑ   

0,0 1,8 4,9 3,2 494,2 495,9 395,8 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 0,1 0,0 0,2 

 
0,0 

 
168,4 146,4 120,2 

ΝΑΤ     
0,1 0,1 

 
460,9 466,4 

ΚΕΑΝ        
52,6 23,8 

ΤΕΑΠΙΕΝ        
0,4 0,4 

ΤΠΑΕΝ  
0,4 

   
0,0 

 
9,2 53,7 

ΤΠΚΠΕΝ  
0,4 

     
10,5 16,7 

ΚΑΑΝ          
ΕΛΟΕΝ        

11,0 
 

ΕΤΕΑΜ       
322,0 99,7 

 
ΕΤΕΑ   

0,1 
    

280,0 249,0 
ΤΕΑ∆Υ    

0,0 0,7 
 

124,4 117,4 
 

ΤΑΥΤΕΚΩ 1,1 1,0 0,8 0,2 0,0 
 

508,6 260,2 382,4 
ΤΕΑΙΤ 0,0 0,1 

 
0,0 0,0 

 
118,8 125,1 

 
ΤΕΑΠΑΣΑ    

0,0 0,0 
 

166,7 97,0 
 

ΤΑΠΙΤ 0,4 0,9 0,9 
   

93,5 88,3 70,9 
ΤΠ∆Υ 0,0 0,1 0,1 

 
0,0 0,0 395,2 539,9 1.301,6 

ΕΤΑΤ       
0,4 1,1 19,8 

ΟΠΑ∆       
1.428,1 998,4 984,5 

ΤΑΠΕΤ       
1,8 0,8 0,8 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΚΑ       
69,4 76,4 32,0 

ΜΤΠΥ    
0,7 1,1 1,3 43,1 33,5 38,3 

ΣΥΝΟΛΟ 70,0 16,8 8,8 22,1 13,5 9,2 17.590,1 14.117,2 12.981,2 
Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
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Πίνακας Π 1.8: Αναλυτικά στοιχεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΤΑΠ-∆ΕΗ 

 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΤΑΠ-∆ΕΗ 2011* 2012* 2013* 
Μεταβολή 

2011-13 

% 
µεταβολής 

2011-13 
60   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

602.5 196.9 152.5 -450 -74.7 

60.00   Αµοιβές έµµισθου 
προσωπικού 

489.7 155.5 119.5 -370 -75.6 

60.50   Παρεπόµενες παροχές και 
έξοδα προσωπικού 

0.7 0.1 0.0 -1 -97.1 

60.20   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού 

111.9 41.0 32.7 -79 -70.8 

60.21   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις έκτακτου προσωπικού 

0.0 0.0 0.0 0 
 

60.60   Αποζηµιώσεις απολύσεως ή 
εξόδου από την υπηρεσία 

0.3 0.3 0.3 0 20.6 

61   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΤΡΙΤΩΝ 

59.3 21.0 13.0 -46 -78.1 

62   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 54.6 30.2 26.2 -28 -51.9 
62.04   Ενοίκια 32.8 14.2 10.2 -23 -68.8 
62.05   Ασφάλιστρα 1.2 0.3 0.3 -1 -76.2 
62.06   Αποθήκευτρα 0.0 0.0 0.0 0 

 
62.07   Επισκευές και συντηρήσεις 6.5 1.6 1.6 -5 -76.1 
62.91   Έξοδα µεταφορικού έργου 0.0 0.0 0.0 0 

 
63   ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 16.1 2.6 3.9 -12 -76.0 
64   ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 135.5 73.3 114.2 -21 -15.8 
64.00   Έξοδα µεταφορών 0.7 0.5 0.6 0 -7.8 
64.01   Έξοδα ταξιδιών 4.3 1.2 1.4 -3 -67.0 
64.02   Έξοδα προβολής και 
διαφηµίσεως 

0.0 0.0 0.0 0 47.3 

64.03   Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 0.2 0.0 0.0 0 -99.2 
64.07   Έντυπα και γραφική ύλη 1.8 1.3 0.9 -1 -52.9 
64.08   Υλικά άµεσης αναλώσεως 4.9 3.9 1.9 -3 -62.2 
65   ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 68.0 13.9 6.7 -61 -90.2 
Παροχές συντάξεων (εχουν 
αφαιρεθει οι Κρατησεις των 
Ν.4024,4051,4093) 

11,852.3 11,999.6 10,804.3 -1,048 -8.8 

Παροχές ασθενείας σε είδος 3,793.1 0.0 0.0 -3,793 -100.0 
Παροχές ασθενείας σε χρήµα 289.4 224.0 188.6 -101 -34.8 
Συνολικές δαπάνες διοίκησης 
(δαπάνες για επενδύσεις,χορηγηση 
δανειων υπαλλήλων) 

24.8 6.4 6.0 -19 -75.6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ (δεν εχουν 
συπεριληφθει Αντικρυζόµενες 
∆απάνες, ∆απάνη για ∆άνεια) 

16,895.6 12,568.0 11,315.4 -5,580 -33.0 

Κρατικές επιχορηγήσεις 
(συµπεριλαµβανεται το ΕΚΑΣ) 

5,936.5 5,186.5 4,412.0 -1,524 -25.7 

Λοιπά έσοδα  10,338.0 7,289.5 6,840.3 -3,498 -33.8 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ (δεν 
συµπεριλαµβάνονται Αντικρυζόµενα 
Εσοδα - Εσοδα από ∆άνεια - Εσοδο 
από Ληξη Οµολογου) 

16,274.4 12,475.9 11,252.3 -5,022 -30.9 

*Τα Στοιχεία Εσόδων ∆απανών είναι προσωρινά και σε Ταµειακή βάση καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ο 
Απολογισµός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τα συγκεκριµένα έτη. Το έτος 2011 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συµπεριλαµβανόταν και ο 
Κλάδος Παροχών Ασθενείας σε Είδος ο οποίος από το 2012 και µετά έχει ενσωµατωθεί στον ΕΟΠΥΥ 
 
  



 

87 
 

Πίνακας Π 1.9: Αναλυτικά στοιχεία ΟΓΑ 

ΟΓΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΓΑ (ΧΩΡΙΣ ΤΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ) 2011* 2012* 2013* 

Μεταβολή 
2011-13 

% 
µεταβολής 

2011-13 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

26.88 15.42 14.26 -12.62 -47.0 

60.00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘ.ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΙΟΙΚ.ΠΡΟΣΩΠ. 

20.94 11.36 11.18 -9.76 -46.6 

60.01 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ∆ΙΟΙΚ.ΠΡ. 

0.00 0.00 0.00 0.00 -100.0 

60.02 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥ ∆ΙΟΙΚ.ΠΡΟ 

0.21 0.00 0.00 -0.21 -100.0 

60.20 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦ.ΕΜΜΙΣΘ.ΤΑΚΤ.∆ΙΟΙΚ.ΠΡΟ 

4.50 4.01 3.07 -1.44 -31.9 

60.21 
ΕΡΓΟ∆ΟΤ.ΕΙΣΦ.ΕΜΜΙΣΘΟΥ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ∆ΙΟΙΚ.Π 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

60.50 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΕΞΟ∆.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1.23 0.04 0.01 -1.22 -99.0 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 25.79 11.79 14.33 -11.46 -44.4 
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 6.46 5.12 5.49 -0.97 -15.0 

62.00 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 0.28 0.22 0.29 0.01 3.1 
62.02 Υ∆ΡΕΥΣΗ 0.01 0.02 0.02 0.01 72.3 

62.03 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ 

4.55 3.39 2.44 -2.11 -46.4 

62.04 ΕΝΟΙΚΙΑ 1.41 1.33 2.67 1.26 89.4 
62.05 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.9 
62.07 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ 0.19 0.16 0.05 -0.14 -72.3 
62.08 ΠΛΥΝΤΙΚΑ 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.0 

63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 0.01 0.01 0.74 0.73 6898.1 
64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 301.73 141.92 0.99 -300.74 -99.7 

64.00 ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 0.03 0.01 0.02 -0.01 -26.1 
64.01 Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΕΞΟ∆Α ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ 0.11 0.08 0.09 -0.02 -15.3 

64.02 
ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΒΟΛΗΣ - 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 

0.00 0.00 0.00 0.00 44.2 

64.03 
ΕΞΟ∆Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ-
ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΩΝ 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

64.06 ∆ΩΡΕΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0.25 0.24 0.43 0.18 71.8 
64.07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 1.13 0.12 0.05 -1.08 -95.5 
64.08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 0.04 0.02 0.03 -0.01 -25.7 
64.09 ΕΞΟ∆Α ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 0.01 0.00 0.00 -0.01 -76.0 

64.10 
ΕΞΟ∆Α ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ 
ΕΠΕΝ∆.ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦ 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

64.12 
∆ΙΑΦ.(ΖΗΜΙΕΣ)ΑΠΟ 
ΠΩΛ.ΤΙΤΛ.ΠΑΓ.ΕΠ.ΧΡΕΩΓ 

299.60 141.10 0.00 -299.60 -100.0 

64.98 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 0.56 0.35 0.36 -0.20 -36.4 
65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 0.34 0.48 1.03 0.68 199.4 

67.ΧΧ Παροχές συντάξεων 5,014.79 4,881.17 4,001.21 -1,013.58 -20.2 
   Παροχές ασθενείας σε είδος 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
67.ΧΧ Παροχές ασθενείας σε χρήµα 1,392.11 26.15 32.00 -1,360.12 -97.7 

64.06.200Χ Λοιπές Παροχές (Αγροτική Εστία) 16.64 15.21 8.43 -8.21 -49.4 

 
Λοιπές δαπάνες διοίκησης 0.56 0.48 0.41 -0.15 -26.2 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 6,785.30 5,097.77 4,078.88 -2,706.42 -39.9 

 
Κρατικές επιχορηγήσεις 5,557.69 4,701.31 3,857.51 -1,700.18 -30.6 

 
Ασφαλιστικές Εισφορές 559.39 224.08 363.79 -195.60 -35.0 

  Λοιπά έσοδα 54.90 14.50 109.80 54.90 100.0 
  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 6,171.98 4,939.89 4,331.10 -1,840.88 -29.8 

*Προσωρινά στοιχεία  
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Πίνακας Π 1.10: Αναλυτικά στοιχεία ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
2011 2012 2013 

Μεταβολή 
2011-13 

% 
µεταβολής 

2011-13 
60   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

2.14 1.84 1.65 -0.49 -22.9 

60.00    Αµοιβές εµµίσθου τακτικού 
προσωπικού 

1.79 1.43 1.36 -0.43 -24.2 

60.50   Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού 

0.01 0.03 0.02 0.01 61.8 

60.20   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις έµµισθου  τακτικού 
προσωπικού 

0.34 0.34 0.28 -0.07 -19.3 

60.21   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις εκτάκτου  προσωπικού 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

60.60   Αποζηµιώσεις απολύσεως ή 
εξόδου από την υπηρεσία 

0.00 0.03 0.00 0.00 
 

61   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 0.80 0.34 0.11 -0.68 -86.0 

62   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 0.24 0.21 0.23 -0.02 -6.3 

62.04   Ενοίκια 0.21 0.18 0.17 -0.04 -17.3 

62.05   Ασφάλιστρα 0.00 0.00 0.00 0.00 -19.3 

62.06   Αποθήκευτρα 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

62.07   Επισκευές και συντηρήσεις 0.03 0.03 0.05 0.02 72.3 

62.91   Έξοδα µεταφορικού έργου 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

63   ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.90 1.29 0.39 -2.52 -86.7 

64   ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 0.09 0.11 0.06 -0.03 -37.6 

64.00   Έξοδα µεταφορών 0.00 0.00 0.01 0.01 1309.6 

64.01   Έξοδα ταξιδιών 0.01 0.01 0.00 0.00 -41.8 

64.02   Έξοδα προβολής και 
διαφηµίσεως 

0.00 0.00 0.00 0.00 -100.0 

64.03   Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 0.01 0.01 0.00 -0.01 -100.0 

64.07   Έντυπα και γραφική ύλη 0.06 0.06 0.01 -0.05 -83.0 

64.08   Υλικά άµεσης αναλώσεως 0.01 0.04 0.04 0.02 179.5 

65   ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 0.10 0.02 0.01 -0.09 -87.7 

Παροχές συντάξεων 116.00 125.71 123.08 7.09 6.1 

Παροχές ασθενείας σε είδος 12.96 12.82 0.00 -12.96 -100.0 

Παροχές ασθενείας σε χρήµα 3.19 2.01 1.01 -2.18 -68.4 

Συνολικές δαπάνες διοίκησης 1.46 2.00 1.16 -0.30 -20.5 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 152.40 154.77 138.40 -14.00 -9.2 

Κρατικές επιχορηγήσεις 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Λοιπά έσοδα 130.38 56.19 45.65 -84.73 -65.0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 273.25 167.38 139.73 -133.52 -48.9 
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Πίνακας Π 1.11: Αναλυτικά στοιχεία ΝΑΤ 

ΝΑΤ 
2011 2012 2013 

Μεταβολή 
2011-13 

% 
µεταβολής 

2011-13 
60   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

6.25 4.90 3.75 -2.50 -40 

60.01    Αµοιβές ηµεροµίσθιου προσωπικού 4.07 3.15 2.77 -1.30 -32 

60.02   Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού 

0.99 0.74 0.27 -0.72 -73 

60.03   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις έµµισθου προσωπικού 

1.19 1.01 0.71 -0.48 -41 

60.04   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις ηµεροµίσθιου προσωπικού 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

60.05   Αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου 
από την υπηρεσία 

0.00 0.00 0.00 0.00 
 

61   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 0.44 0.28 0.51 0.07 16 

62   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.65 1.17 1.08 -1.57 -59 

62.04   Ενοίκια 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

62.05   Ασφάλιστρα 0.01 0.01 0.03 0.02 153 

62.06   Αποθήκευτρα 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

62.07   Επισκευές και συντηρήσεις 0.02 0.05 0.00 -0.02 -100 

62.91   Έξοδα µεταφορικού έργου 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

63   ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0.92 1.02 0.73 -0.20 -21 

64   ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 1.68 0.81 1.04 -0.64 -38 

64.00   Έξοδα µεταφορών 0.01 0.00 0.00 -0.01 -60 

64.01   Έξοδα ταξιδιών 0.01 0.01 0.01 0.00 -7 

64.02   Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

64.03   Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

64.07   Έντυπα και γραφική ύλη 0.02 0.02 0.02 0.00 17 

64.08   Υλικά άµεσης αναλώσεως 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

65   ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Παροχές συντάξεων 969.73 871.20 804.58 -165.16 -17 

Παροχές ασθενείας σε είδος 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Παροχές ασθενείας σε χρήµα 0.00 0.00 0.00 0.00 
 

Συνολικές δαπάνες διοίκησης  * 245.73 265.76 212.57 -33.15 -13 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 1,227.47 1,145.14 1,024.29 -203.18 -17 

*  Περιλαµβάνεται επιχορήγηση στο ΚΕΑΝ - 
ΚΑΑΝ 

259.20 184.75 179.67 -79.53 -31 

Κρατικές επιχορηγήσεις 1,072.48 1,010.38 985.06 -87.42 -8 

Λοιπά έσοδα 142.19 89.38 89.10 -53.09 -37 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 1,214.67 1,099.77 1,074.16 -140.51 -12 
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Πίνακας Π 1.12: Αναλυτικά στοιχεία ΕΤΑΑ 

 Ε.Τ.Α.Α. - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

2011 2012* 2013 
Μεταβολή 

2011-13 
% µεταβολής 

2011-13 
60   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

22.38 32.14 16.59 -5.79 -25.9 

60.00    Αµοιβές εµµίσθου τακτικού 
προσωπικού  

15.78 12.55 13.32 -2.46 -15.6 

60.50   Παρεπόµενες παροχές και έξοδα 
προσωπικού 

0.58 0.38 0.57 -0.01 -1.2 

60.20   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις έµµισθου  τακτικού 
προσωπικού 

4.73 19.21 2.69 -2.04 -43.0 

60.21   Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις εκτάκτου  προσωπικού 

0.04 0.00 0.00 -0.04 -100.0 

60.60   Αποζηµιώσεις απολύσεως ή εξόδου 
από την υπηρεσία 

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

61   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 4.87 5.20 4.37 -0.51 -10.4 

62   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2.49 2.44 2.42 -0.07 -2.8 

62.04   Ενοίκια 0.88 0.89 0.95 0.07 7.4 

62.05   Ασφάλιστρα 0.46 0.30 0.26 -0.20 -43.3 

62.06   Αποθήκευτρα 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

62.07   Επισκευές και συντηρήσεις 0.33 0.37 0.27 -0.06 -19.3 

62.91   Έξοδα µεταφορικού έργου 0.00 0.00 0.01 0.01 #DIV/0! 

63   ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 2.95 1.57 1.54 -1.41 -47.9 

64   ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 18.43 16.56 14.03 -4.40 -23.9 

64.00   Έξοδα µεταφορών 0.07 0.05 0.04 -0.03 -41.0 

64.01   Έξοδα ταξιδιών 0.04 0.04 0.03 -0.01 -28.7 

64.02   Έξοδα προβολής και διαφηµίσεως 0.00 0.00 0.00 0.00 -63.1 

64.03   Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 

64.07   Έντυπα και γραφική ύλη 1.31 0.85 0.38 -0.92 -70.7 

64.08   Υλικά άµεσης αναλώσεως 0.24 0.34 0.17 -0.07 -30.5 

65   ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 1.43 1.07 0.74 -0.69 -48.3 

Παροχές συντάξεων 976.16 1,068.76 1,050.59 74.42 7.6 

Παροχές ασθενείας σε είδος 191.13 155.36 0.16 -190.97 -99.9 

Παροχές ασθενείας σε χρήµα 8.83 7.97 0.00 -8.83 -100.0 

Συνολικές δαπάνες διοίκησης 133.66 114.72 129.74 -3.92 -2.9 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 1,309.41 1,373.21 1,424.10 114.70 8.8 

Κρατικές επιχορηγήσεις 1.36 1.39 0.22 -1.14 -83.8 

Λοιπά έσοδα 1,882.59 1,517.85 1,569.78 -312.80 -16.6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 1,843.44 1,480.37 1,555.29 -288.16 -15.6 
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2 Ανάλυση της κατάστασης στα ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήµατα και 
κωδικοποίηση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών που ακολουθήθηκαν επιτυχώς τα 
τελευταία χρόνια σε συγκεκριµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

2.1 Εισαγωγή  

Η κοινωνική ασφάλιση υπόκειται σε ποικίλες προσπάθειες µεταρρύθµισης και το ευρύτερο ζήτηµα της 

κοινωνικής προστασίας είναι ένα θέµα που απασχολεί εκτενώς τις τελευταίες δεκαετίες τον κοινωνικό 

διάλογο λόγω των υφιστάµενων προκλήσεων. Τα όρια του προσδόκιµου βίου έχουν αυξηθεί σηµαντικά, 

ενώ ταυτόχρονα τα ποσοστά γεννητικότητας µειώνονται, οδηγώντας σε σηµαντική επιτάχυνση της 

γήρανσης του πληθυσµού. Το γεγονός αυτό µε τη σειρά του εγείρει θέµατα φερεγγυότητας στα 

συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης σε παγκόσµιο επίπεδο. Τα ανεπαρκή ποσοστά απασχόλησης 

αυξάνουν ακόµη περισσότερο τα ποσοστά εξάρτησης (dependency ratios), ασκώντας περαιτέρω πίεση 

στη χρηµατοδότηση και τη βιωσιµότητα της παροχής συντάξεων.  

Στο πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων σχετικά µε τη Στρατηγική για την Ευρώπη-2020, αναδύθηκε η 

ανάγκη για την κοινή προσέγγιση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων στις ευρωπαϊκές χώρες. Τα 

συνταξιοδοτικά συστήµατα στα περισσότερα κράτη µέλη έχουν αλλάξει σηµαντικά κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας δεκαετίας. Ενώ τα περισσότερα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης (ΕΕ) 

αντιµετωπίζουν παρόµοιες, θεµελιώδεις προκλήσεις, οι συνθήκες κάθε χώρας όσον αφορά στις 

δηµογραφικές πτυχές της, στην οικονοµική της ανάπτυξη, στο σχεδιασµό των συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και στους υφιστάµενους δηµοσιονοµικούς περιορισµούς διαφέρουν σηµαντικά (Council of 

the European Union, 2010).  

Κάθε κράτος µέλος, ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσει ότι το συνταξιοδοτικό σύστηµα πληροί τους 

στόχους της κοινωνικής προστασίας, και την ίδια στιγµή παραµένει οικονοµικά βιώσιµο. Η αποφυγή 

της δηµιουργίας αντικινήτρων στην απασχόληση και η ταυτόχρονη αντιµετώπιση των προκλήσεων που 

απορρέουν από την οικονοµική βιωσιµότητα του συστήµατος είναι δύο ουσιαστικοί στόχοι των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για τις συντάξεις. Για το σκοπό αυτό, πολλές χώρες καταγράφουν 

µεταρρυθµίσεις την τελευταία δεκαετία στις παραµέτρους εκείνες των συνταξιοδοτικών τους 

συστηµάτων που οδηγούν σε βελτίωση της βιωσιµότητάς τους µε την πάροδο του χρόνου και πληρούν 

ταυτόχρονα συγκεκριµένους στόχους επάρκειας των συντάξεων (Council of the European Union, 

2010). Ωστόσο, στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης, η ταυτόχρονη διασφάλιση της 

βιωσιµότητας και της επάρκειας του συστήµατος συνιστά πρόκληση, µε τα περισσότερα κράτη µέλη να 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην επίτευξη ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης που διακρίνεται 

από οικονοµική αποδοτικότητα, βιωσιµότητα και επάρκεια. 

Η πτυχή της µεταρρύθµισης του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης σε όρους κόστους -

αποτελεσµατικότητας συνδέεται και µε τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του συστήµατος και 

περιλαµβάνει διάφορες παραµέτρους, όπως είναι ο αριθµός των συνταξιοδοτικών ταµείων µιας χώρας, 

ο λόγος των συνταξιούχων προς τους εργαζόµενους, κτλ. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα περισσότερα 

κράτη µέλη της ΕΕ έχουν πραγµατοποιήσει την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων τους στη 
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διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, καθιστώντας δύσκολη την άµεση σύγκριση µε τη σηµερινή 

πραγµατικότητα για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. Για παράδειγµα, η Κροατία είχε τρία 

ξεχωριστά συνταξιοδοτικά ταµεία µέχρι το 1998 (για τους µισθωτούς τους αυτοαπασχολούµενους και 

τους αγρότες), τα οποία το 1999 συγχωνεύθηκαν δηµιουργώντας το Croatian Pension Insurance 

Institute. Αντίστοιχα, η Ρουµανία είχε τρία ξεχωριστά ταµεία µέχρι το 1998 (State Social Insurance 

Fund, Supplementary Pension Fund και Farmers Fund) που διαχειρίζονταν από το Υπουργείο Εργασίας 

και Κοινωνικής Προστασίας. Το 1998, ως µέτρο προ της µεταρρύθµισης, το Supplementary Pension 

Fund και το Farmers Fund ορίστηκαν ως ξεχωριστά κεφάλαια στον προϋπολογισµό του State Social 

Insurance Fund µέχρι τον Απρίλιο του 2001, όπου τα δύο ταµεία συγχωνεύθηκαν στο State Social 

Insurance Fund (ILO, 2004).36  

Εκτός από τα επιµέρους µέτρα που λαµβάνει κάθε χώρα, κοινοί κεντρικοί στόχοι σε όλες τις 

ευρωπαϊκές χώρες παραµένουν (1) η επάρκεια των συνταξιοδοτικών εισοδηµάτων και (2) η οικονοµική 

βιωσιµότητα των δηµόσιων και ιδιωτικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων, οι οποίοι 

αλληλοεπηρεάζονται µε ποικίλους τρόπους και είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε την 

αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του συστήµατος σε όρους κόστους (Council of the European 

Union, 2010).  

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται αρχικά µια συνοπτική παρουσίαση των βασικών στοιχείων  

παροχής συντάξεων και δαπανών στην ΕΕ για την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης στα 

ευρωπαϊκά ασφαλιστικά συστήµατα και των προκλήσεων που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Στη 

συνέχεια, πραγµατοποιείται µια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά µε τα συστήµατα 

είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε διάφορες χώρες της ΕΕ και αναδεικνύεται η 

αυξανόµενη τάση ενοποίησης των συστηµάτων είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων. Από 

την ανάλυση αυτή προκύπτουν χρήσιµα ευρήµατα για τα οφέλη της µεταρρύθµισης αυτής, αλλά και για 

τα πιθανά προβλήµατα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρµογή της. Τέλος, παρουσιάζονται 

ορισµένα πρόσφατα παραδείγµατα χωρών στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές διοικητικές 

µεταρρυθµίσεις και η ενότητα ολοκληρώνεται µε την εξαγωγή των συµπερασµάτων που προκύπτουν 

από τη διεθνή εµπειρία. 

 

2.2 Περιγραφικά στοιχεία παροχής συντάξεων και δαπανών στην ΕΕ 

Όσον αφορά τα βασικά δηµογραφικά στοιχεία που συνδέονται µε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ageing Report 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ευρωπαϊκές χώρες µε 

το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσµού πάνω από την τυπική ηλικία συνταξιοδότησης (65 ετών) είναι η 

                                                           
36 Πρόσφατα παραδείγµατα υπάρχουν σε χώρες εκτός ΕΕ, όπως για παράδειγµα στην Τουρκία µε τη 
µεταρρύθµιση του 2006, σύµφωνα µε την οποία ενοποιήθηκαν τα τρία υπάρχοντα ιδρύµατα κοινωνικής. Στόχος 
της µεταρρύθµισης ήταν να βελτιωθεί η ικανότητα της διοίκησης να παρακολουθεί µε ακρίβεια τον αριθµό των 
ασφαλισµένων, τα έσοδα και τα έξοδα και να παρέχει καλύτερη εξυπηρέτηση. Όπως αναφέρεται σε σχετική 
µελέτη (Brook και Whitehouse, 2006), η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης θα 
επιτρέψει τη µεγαλύτερη κινητικότητα του εργατικού δυναµικού µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα 
και των αυτοαπασχολούµενων αυξάνοντας και την παραγωγικότητα της εργασίας. Το παράδειγµα της Τουρκίας 
δεν αναλύεται στην παρούσα µελέτη καθώς εστιάζει σε παραδείγµατα χωρών µελών της ΕΕ. 
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Γερµανία (20,6%), η Ιταλία (20,3%) και η Ελλάδα (19,1%). Η Ιρλανδία (11,5%), η Σλοβακία (12,3%) 

και η Κύπρος (13,2%), από την άλλη πλευρά παρουσιάζουν τα χαµηλότερα ποσοστά πληθυσµού άνω 

των 65 ετών (Error! Reference source not found.). Επιπλέον, ο οικονοµικός δείκτης εξάρτησης 15-64, ο 

οποίος ορίζεται ως ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ηλικίας 65 ετών και άνω σαν ποσοστό των 

εργαζοµένων ηλικίας 15-64 ετών, είναι υψηλότερος στην Ιταλία (53,1%), στην Ελλάδα (46,7%) και στη 

Γερµανία (43,7%). 

Πίνακας 2.1:∆ηµογραφικά και άλλα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε την κοινωνική 
ασφάλιση (στοιχεία του 2010) 

Χώρα 
Πληθυσµός 

(εκατ.) 

Πληθυσµός 65 ετών και 
άνω ως % του 

συνολικού πληθυσµού 

Οικονοµικός 
δείκτης εξάρτησης 

15-641 

Προσδόκιµο 
ζωής -
άνδρες 

Προσδόκιµο 
ζωής -

γυναίκες 
Βέλγιο 10,9 17,2 41,8 77,3 82,6 
Βουλγαρία  7,5 17,6 41,7 70,3 77,5 
Τσεχία 10,5 15,4 32,3 74,3 80,4 
∆ανία 5,5 16,6 34,6 77,0 81,1 
Γερµανία 81,7 20,6 43,7 77,6 82,7 
Εσθονία 1,3 17,0 37,7 69,8 80,1 
Ιρλανδία 4,5 11,5 26,9 77,0 82,0 
Ελλάδα 11,3 19,1 46,7 77,8 82,8 
Ισπανία 46,1 17,0 42,1 78,6 84,7 
Γαλλία 64,9 16,7 40,5 77,9 84,6 
Ιταλία 60,5 20,3 53,1 78,9 84,2 
Κύπρος 0,8 13,2 25,3 78,3 82,8 
Λετονία 2,2 17,3 40,0 68,3 78,0 
Λιθουανία 3,3 16,1 38,7 67,7 78,7 
Λουξεµβούργο 0,5 14,0 31,0 77,8 82,9 
Ουγγαρία 10,0 16,7 43,2 70,4 78,4 
Μάλτα 0,4 15,1 38,6 77,6 82,3 
Ολλανδία 16,6 15,4 31,2 78,7 82,8 
Αυστρία 8,4 17,6 36,6 77,6 83,0 
Πολωνία 38,2 13,5 31,0 71,7 80,1 
Πορτογαλία 10,6 18,0 36,7 76,5 82,5 
Ρουµανία 21,4 14,9 31,9 70,0 77,5 
Σλοβενία 2,1 16,5 34,3 75,8 82,3 
Σλοβακία 5,4 12,3 28,5 71,6 79,1 
Φινλανδία 5,4 17,3 37,8 76,6 83,2 
Σουηδία 9,4 18,3 37,2 79,4 83,4 
Ην. Βασίλειο 62,2 16,5 34,8 78,3 82,4 
Νορβηγία 4,9 15,0 28,6 78,7 83,1 
ΕΕ27 501,8 17,4 39,8 76,7 82,5 
ΕΑ17 331,4 18,3 42,6 77,9 83,5 

1
Οικονοµικός δείκτης εξάρτησης 15-64 (Economic old-age dependency ratio, 15-64): οικονοµικά µη ενεργός 
πληθυσµός ηλικίας 65 ετών και άνω σαν ποσοστό των εργαζοµένων ηλικίας 15-64 ετών. 
Πηγή: European Union, (2012). The 2012 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU27 
Member States (2010-2060), Statistical Annex - Cross-country tables. 
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Όσον αφορά στο µερίδιο της δαπάνης των συντάξεων ανά χώρα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, οι πέντε 

χώρες που κατέχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά για το 2011 είναι η Ιταλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η 

Αυστρία και η Γαλλία (∆ιάγραµµα 2.1). Το σχετικό µερίδιο του συνόλου των συντάξεων στο ΑΕΠ της 

Ιταλίας φτάνει το 16,1% το 2011, καταγράφοντας αύξηση των 1,5 ποσοστιαίων µονάδων σε σχέση µε 

το 2007. Η Ελλάδα παρουσιάζει το δεύτερο κατά σειρά µεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των 

συντάξεων ως προς το ΑΕΠ της, φθάνοντας το 14,9% το 2011, αφού αυξήθηκε σηµαντικά από το 

12,3% το 2007. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στη µείωση του ΑΕΠ από τη µία 

πλευρά και στην απότοµη αύξηση του αριθµού των συνταξιούχων λόγω της κρίσης και της 

αβεβαιότητας που δηµιούργησε η ύφεση (π.χ. πρόωρες συνταξιοδοτήσεις για να µειωθεί ο αριθµός των 

δηµοσίων υπαλλήλων ή/και µε στόχο να αποφευχθούν δυσµενείς εξελίξεις στο µέλλον, ήτοι αύξηση 

των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης, µείωση εφάπαξ, κτλ.) από την άλλη πλευρά, εικόνα που 

εκτιµάται ότι δε θα συνεχιστεί και στο εγγύς µέλλον. Η δαπάνη για συντάξεις στην Ελλάδα αυξήθηκε 

κατά 13,5% και η µεταβολή του ΑΕΠ για την ίδια περίοδο (2007-2011) έφτασε το -6,6% (βλ. 

Παράρτηµα Κεφαλαίου - Πίνακας Π.2.1). Στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες καταγράφεται 

το 2011 υψηλότερο ποσοστό στο σύνολο των συντάξεών τους ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σύγκριση µε το 

2007. Τέλος, τους χαµηλότερους λόγους συνολικών συντάξεων προς το ΑΕΠ τους παρουσιάζουν το 

2011 η Εσθονία (8,0%), η Λιθουανία (7,7%) και η Ιρλανδία (7,1%).  

Εκτός από τα στοιχεία για το επίπεδο των συντάξεων, οι συνολικές δαπάνες για την κοινωνική 

προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαµβάνουν: (1) έξοδα διοίκησης, (2) φροντίδα ασθένειας / 

υγείας, (3) αναπηρία, (4) γήρας, (5) επίδοµα σε επιζώντες, (6) οικογένεια / παιδιά και (7) επίδοµα 

ανεργίας (ILO, 2010). Στον Πίνακας 2.2 παρουσιάζονται οι παραπάνω κατηγορίες των συνολικών 

δαπανών για την κοινωνική προστασία στην ΕΕ-28 και την Ελλάδα, καθώς και τα ποσοστά τους ως 

προς το ΑΕΠ, τόσο το 2007 όσο και το 2011. Οι διοικητικές δαπάνες της κοινωνικής προστασίας 

συνιστούν ένα µικρό µόνο ποσοστό του ΑΕΠ, το οποίο όµως στην Ελλάδα καταγράφεται υψηλότερο 

από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-28, γεγονός που θα µπορούσε εν µέρει να οφείλεται και στον 

κατακερµατισµό του ελληνικού ασφαλιστικού συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα, το 2011, οι συνολικές 

δαπάνες για την κοινωνική προστασία έφθαναν στο 30,2% του ελληνικού ΑΕΠ, ενώ το µερίδιο των 

εξόδων διοίκησης αντιπροσώπευε το 1,3% του ΑΕΠ, σε επίπεδο πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ (0,9%), 

αλλά και του αντίστοιχου µέσου όρου της ζώνης του ευρώ (1,0%).  
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∆ιάγραµµα 2.1: ∆απάνες για συντάξεις ως % του ΑΕΠ, το 2007 και το 2011 

  
Σηµείωση: Για Σερβία, ΕΕ-28, Κροατία δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το 2007.  
Πηγή: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) 

 

Πίνακας 2.2: Μερίδιο (%) δαπανών για κοινωνική προστασία στην ΕE και την Ελλάδα το 2011 

Χώρα 
∆ιοικητικά 

Έξοδα*  
Οικογένεια/  

Παιδιά 
Ανεργία  

Ασθένεια / 
υγειονοµική 
περίθαλψη, 
αναπηρία 

Γήρατος 
και 

επιζώντων 

Στέγασης και 
Κοινωνικού 
αποκλεισµού 

Άλλες 
δαπάνες 

Σύνολο 
δαπανών 

Ελλάδα 1,3 1,8 2,1 8,9 15,0 1,0 0,0 30,2 
Ευρωζώνη 

-18 
1,0 2,3 1,8 10,5 13,2 0,9 0,3 30,0 

EΕ-28 0,9 2,2 1,6 10,3 12,7 1,0 0,3 29,0 
*Συνολικά διοικητικά έξοδα συστήµατος κοινωνικής προστασίας  

Πηγή: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) 

7.1
7.7

8.0
8.3
8.5
8.6
8.6
8.7
8.7

9.2
9.3
9.5
9.7

10.5
11.1

11.4
11.4
11.5
11.6
11.8

12.3
12.4
12.4
12.5

12.9
13.0

13.3
13.4

14.3
14.5

14.8
14.8
14.9

16.1

4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

Ιρλανδία

Λιθουανία

Εσθονία

Σλοβακία

Νορβηγία

Λετονία

Ισλανδία

Βουλγαρία

Κύπρος

Ρουµανία

Μάλτα

Λουξεµβούργο

Τσεχία

Κροατία

Ουγγαρία
Ισπανία

Σλοβενία

Σουηδία

Πολωνία

Ην. Βασίλειο
Ελβετία

Βέλγιο

Γερµανία

Φινλανδία

EU-28
Ολλανδία

Σερβία

EA-18
∆ανία

Γαλλία

Αυστρία

Πορτογαλία

Ελλάδα

Ιταλία

2011

2007



 

96 
 

Οι συνολικές δαπάνες για την κοινωνική προστασία έχουν αυξηθεί σωρευτικά στην Ελλάδα κατά 5,4 

ποσοστιαίες µονάδες την περίοδο 2007 - 2011, ενώ τα διοικητικά έξοδα κατά 0,7 ποσοστιαίες µονάδες. 

Η Ελλάδα το 2011, µαζί µε την Ιρλανδία, καταλαµβάνει την 5η κατά σειρά θέση µεταξύ των υπόλοιπων 

ευρωπαϊκών χωρών, µε το υψηλότερο µερίδιο διοικητικών δαπανών για την κοινωνική προστασία, µετά 

τη ∆ανία (1,5%), την Ελβετία (1,5%), τη Γαλλία (1,4%) και την Ολλανδία (1,4%). Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι το 2007, η Ελλάδα βρισκόταν στην 11η θέση στην αντίστοιχη κλίµακα ως προς το µερίδιο των 

διοικητικών δαπανών στο σύνολο των εξόδων για την κοινωνική προστασία. 

Σε απόλυτους αριθµούς, το διοικητικό κόστος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα, µετρούµενο σε 

όρους αγοραστικής δύναµης ανά κάτοικο, έφθανε τα €137,5 το 2007, ανερχόµενο στα €268,5 το 2011. 

Η σωρευτική αυτή άνοδος κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης πενταετίας φθάνει το 95,3 % (Πίνακας 

2.3), δηλαδή σχεδόν διπλασιάστηκε. Σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, η αύξηση αυτή 

για το διαχειριστικό κόστος κοινωνικής προστασίας, όπως µετράται σε µονάδες αγοραστικής δύναµης 

ανά κάτοικο, είναι η υψηλότερη. Η δεύτερη µεγαλύτερη αύξηση για την ίδια περίοδο καταγράφεται 

στην Πολωνία (65%), ενώ η µέση αύξηση στη ζώνη του ευρώ περιορίστηκε στο 10%. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αντίστοιχα µε το κόστος διαχείρισης, οι συνολικές δαπάνες για την κοινωνική προστασία, 

όπως µετράται σε µονάδες αγοραστικής δύναµης ανά κάτοικο, αυξήθηκαν µόνο κατά 12% στην 

Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, µεταβολή η οποία είναι ελαφρώς µικρότερη από την 

αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωζώνη (13%). 

Όσον αφορά στην κοινωνική ασφάλιση, τα έξοδα διαχείρισης και διοίκησης ως επί το πλείστον 

σχετίζονται µε την οργάνωση και λειτουργία των συνταξιοδοτικών παροχών και των διοικητικών τους 

δοµών. Μέρος αυτών των δοµών, άρα και των δαπανών, προσδιορίζεται από την πολυπλοκότητα και 

τον κατακερµατισµό στη λειτουργία των υποχρεωτικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Παρά το 

γεγονός ότι ένα υποχρεωτικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µπορεί εκ πρώτοις να φαίνεται 

περίπλοκο, µπορεί ωστόσο να παραµένει λειτουργικό και αποδοτικό, αν δεν είναι υπερβολικά 

κατακερµατισµένο διοικητικά και νοµοθετικά.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζεται το µερίδιο των διοικητικών δαπανών ως ποσοστό των 

συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας για το 2007 και το 2011 αντίστοιχα ( 

Πίνακας 2.4). Στις χώρες µε το µεγαλύτερο µερίδιο διαχειριστικής δαπάνης στο σύνολο των δαπανών 

για την κοινωνική προστασία το 2011 είναι πρώτη η Ελβετία, η οποία καταγράφει σχετικά σταθερό 

ποσοστό σε σχέση µε το 2007 (5,6% το 2011 και 5,5% το 2007), δεύτερη η Ολλανδία (4,4% από 4,6% 

το 2007) και τρίτη η Ελλάδα, µε ποσοστό που έχει αυξηθεί σηµαντικά από το 2007 (2,5%) έως το 2011 

(4,3%). Μεταξύ των χωρών µε το υψηλότερο µερίδιο διοικητικού κόστους επί του συνόλου των 

δαπανών για την κοινωνική προστασία το 2011 βρίσκονται επίσης η ∆ανία (4,3% από 4,7% το 2007), η 

Ιρλανδία (4,2% από 6,3% το 2007) και η Γαλλία (4,1% για το 2007 και 2011). Η Γερµανία παρουσιάζει 

επίσης υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο σχετικό µερίδιο, τόσο κατά το 2007 (3,6% ), όσο και 

το 2011 (3,7%).  

Ωστόσο, είναι σηµαντικό να τονισθεί ότι από µόνο του το µέγεθος του κόστους διαχείρισης των 

προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας δεν αντανακλά απαραίτητα προβλήµατα σε όρους κόστους-

αποτελεσµατικότητας. Είναι σηµαντικό να εξετάζεται σε κάθε περίπτωση κατά πόσον οι χώρες µε 
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υψηλό διοικητικό κόστος, όχι µόνο στο σύνολο της κοινωνικής προστασίας, αλλά και στη διαχείριση 

των συστηµάτων συνταξιοδότησης, διαθέτουν ταυτόχρονα αποτελεσµατικές δοµές διοίκησης ή αν είναι 

ακριβώς η αναποτελεσµατικότητα στα συστήµατα διοίκησης που εν τέλει τα καθιστά και πιο δαπανηρά.  

Πίνακας 2.3: Συνολικές δαπάνες και διοικητικά έξοδα για την κοινωνική προστασία στην ΕE και 
την Ελλάδα, σε όρους αγοραστικής δύναµης ανά κάτοικο (Ταξινόµηση ως προς τη σωρευτική % 
µεταβολή διοικητικών εξόδων 2007/2011) 

Χώρα  
Σύνολο 

δαπανών
2 

(2011) 

Μεταβολή 
συνόλου 
δαπανών 
2007/2011 

∆ιοικητικά 
έξοδα (2011) 

Μεταβολή 
διοικητικών 

εξόδων 
2007/2011 

Μερίδιο  
∆ιοικητικών 

εξόδων στο ΑΕΠ  
2011 

Ελλάδα  6.171,8 12% 268,5 95% 1,3% 
Πολωνία  3.384,3 29% 81,5 65% 0,5% 
Βουλγαρία  2.134,4 50% 49,7 40% 0,4% 
Λετονία  1.601,9 30% 26,9 21% 0,3% 
Εσθονία  2.806,6 30% 30,9 19% 0,2% 
Γερµανία  9.294,9 15% 342,7 19% 1,1% 
Μάλτα  4.009,7 18% 43,2 13% 0,2% 
Ελβετία  9.475,6 10% 528,7 11% 1,5% 
Ευρωζώνη -18 8.170,6 13% 271,7 10% 1% 
Γαλλία  9.326,2 11% 381,9 10% 1,4% 
Βέλγιο  8.952,1 18% 273,8 10% 0,9% 
Κύπρος  5.277,3 26% 65,4 8% 0,3% 
Αυστρία  9.555,8 11% 194,3 5% 0,6% 
Νορβηγία  10.907,2 14% 205,9 5% 0,5% 
Ολλανδία  10.376,6 9% 457,4 4% 1,4% 
Ιταλία  7.485,7 12% 190,9 4% 0,8% 
Λιθουανία  2.956,5 27% 65,1 3% 0,4% 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας  4.275,2 8% 133,7 3% 0,6% 
Λουξεµβούργο  13.275,4 9% 195,1 3% 0,3% 
Φινλανδία  8.549,0 18% 227,1 1% 0,8% 
∆ανία  10.077,7 11% 429,2 1% 1,5% 
Ισλανδία  7.275,3 9% 73,6 -4% 0,3% 
Σουηδία  9.119,0 3% 167,3 -6% 0,5% 
Ισπανία  6.031,3 15% 107,3 -6% 0,5% 
Ιρλανδία  8.639,3 40% 364,9 -7% 1,3% 
Ην. Βασίλειο  6.974,9 -5% 104,0 -8% 0,4% 
Σλοβενία  5.231,4 11% 83,8 -14% 0,4% 
Σλοβακία  3.582,5 26% 94,3 -15% 0,5% 
Πορτογαλία  4.985,3 10% 76,5 -18% 0,4% 
Ουγγαρία  4.064,3 12% 40,6 -41% 0,2% 
Ρουµανία  2.065,8 44% 19,9 -47% 0,2% 
Κροατία

1  3.093,6  62,6  0,4% 
ΕΕ (28 χώρες)1  7.259,8  218,1  0,9% 
Σερβία

1 2.029,1  44,3  0,5% 
1 ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το 2007.  
2 
Τα στοιχεία των συνολικών δαπανών για κοινωνική προστασία από τη συγκεκριµένη βάση δεδοµένων που 
προσφέρει συγκρίσιµα στοιχεία για τις χώρες της ΕΕ περιλαµβάνουν παροχές κοινωνικής προστασίας, διοικητικά 
έξοδα, παροχές που αφορούν οικογένεια/παιδιά, ανεργία, ασθένεια/υγειονοµική περίθαλψη, αναπηρία, γήρατος 
και επιζώντων, στέγασης και κοινωνικού αποκλεισµού και άλλες δαπάνες. Τα στοιχεία για την Ελλάδα δεν είναι 
απολύτως συγκρίσιµα µε αυτά του κοινωνικού προϋπολογισµού. 
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Πηγή: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) 
 

Πίνακας 2.4: Μερίδιο διοικητικών εξόδων στις συνολικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας 
(ταξινόµηση βάσει 2011) 

 
Μερίδιο % διοικητικών εξόδων στο σύνολο 

των δαπανών κοινωνικής προστασίας 

 
2007 2011 

Ελβετία  5,5% 5,6% 
Ολλανδία  4,6% 4,4% 
Ελλάδα  2,5% 4,3% 
∆ανία  4,7% 4,3% 
Ιρλανδία  6,3% 4,2% 
Γαλλία  4,1% 4,1% 
Γερµανία  3,6% 3,7% 
Ευρωζώνη -18 3,4% 3,3% 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας  3,3% 3,1% 
Βέλγιο  3,3% 3,1% 
ΕΕ (28 χώρες)  

 
3,0% 

Φινλανδία  3,1% 2,7% 
Σλοβακία  3,9% 2,6% 
Ιταλία  2,8% 2,5% 
Πολωνία  1,9% 2,4% 
Βουλγαρία  2,5% 2,3% 
Λιθουανία  2,7% 2,2% 
Σερβία  

 
2,2% 

Αυστρία  2,1% 2,0% 
Κροατία  

 
2,0% 

Νορβηγία  2,0% 1,9% 
Σουηδία  2,0% 1,8% 
Ισπανία  2,2% 1,8% 
Λετονία  1,8% 1,7% 
Σλοβενία  2,1% 1,6% 
Πορτογαλία  2,1% 1,5% 
Ηνωµένο Βασίλειο  1,5% 1,5% 
Λουξεµβούργο  1,6% 1,5% 
Κύπρος  1,4% 1,2% 
Εσθονία  1,2% 1,1% 
Μάλτα  1,1% 1,1% 
Ισλανδία  1,2% 1,0% 
Ουγγαρία  1,9% 1,0% 
Ρουµανία 2,6% 1,0% 

 Πηγή: European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) 
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2.3 ∆ιοικητική αποτελεσµατικότητα και µεταρρυθµίσεις 

Η διεθνής εµπειρία έχει αναδείξει το αυξανόµενο ενδιαφέρον για τη βελτίωση της διοικητικής 

αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης µε σκοπό την 

επίτευξη του ελέγχου των δαπανών και της βελτίωσης των παροχών και των υπηρεσιών προς τους 

ασφαλισµένους. Υπό αυτές τις συνθήκες αυξάνεται και η εµπιστοσύνη του κοινού στους οργανισµούς 

κοινωνικής ασφάλισης, η οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη του εκσυγχρονισµού των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης (ISSA, 2013). 

Σύµφωνα µε το ISSA (2013), οι τάσεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη για την επίτευξη του στόχου 

της διοικητικής αριστείας (administrative excellence) στους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης 

αφορούν: 

(1) την προτεραιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών,  

(2) τη θεσµική αναδιάρθρωση των οργανισµών µε µεγαλύτερο συντονισµό σε διατοµεακό ή/και 

διυπηρεσιακό επίπεδο ή ακόµη και µε την ενοποίηση των διοικήσεων και  

(3) την προσπάθεια για την καλύτερη ενηµέρωση και την υποστήριξη των ασφαλισµένων, του 

προσωπικού και εν γένει όλων των ενδιαφεροµένων µερών. 

Αυξηµένο είναι το ενδιαφέρον για τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη διοίκηση της κοινωνικής 

ασφάλισης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παροχών και των υπηρεσιών. Σηµαντική 

πρόκληση είναι η επένδυση και η βελτίωση της χρησιµοποιούµενης τεχνολογίας και των 

πληροφοριακών συστηµάτων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των επιµέρους υπηρεσιών. Ασφαλώς, δε θα πρέπει να 

παραβλέπεται η αξιολόγηση του λειτουργικού κινδύνου και του σχετικού κόστους, αλλά και το γεγονός 

ότι η χρήση του διαδικτύου δεν είναι καθολική στον πληθυσµό και ότι για αρκετούς ασφαλισµένους 

εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη ενηµέρωσης µε τον παραδοσιακό τρόπο. 

Η διεθνής εµπειρία έχει αναδείξει το γεγονός ότι η αναποτελεσµατικότητα από άποψης κόστους µπορεί 

να αποτελέσει απειλή για τη βιωσιµότητα των ασφαλιστικών ταµείων. Όσον αφορά τη θεσµική 

αναδιάρθρωση των οργανισµών, τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί µεταρρυθµίσεις σε 

διοικητικό επίπεδο σε χώρες όπως η ∆ανία, η Σουηδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Φινλανδία, µε 

διαφορετικό τρόπο κατά περίπτωση. 

Πιο συγκεκριµένα, από τον Οκτώβριο του 2012, οι αρχές της ∆ανίας, στο πλαίσιο της σταδιακής 

διοικητικής µεταρρύθµισης, αποφάσισαν να δηµιουργήσουν ένα νέο θεσµικό όργανο (Payment 

Denmark), το οποίο µετατοπίζει τη διαχείριση και την καταβολή ορισµένων παροχών κοινωνικής 

ασφάλισης που ήταν στο επίπεδο των δήµων, σε ένα πιο συγκεντρωτικό επίπεδο, µε σκοπό να 

επωφεληθεί από τις επακόλουθες οικονοµίες κλίµακας (ISSA, 2013). Η συγκέντρωση αυτή έχει ως 

στόχο τη βελτίωση του συντονισµού της πληρωµής των κοινωνικών παροχών, αλλά και να 

απλουστευθεί η πρόσβαση των ασφαλισµένων σε διοικητικές διαδικασίες και σε διαδικασίες 

ενηµέρωσης. Με τη δηµιουργία ενός ενιαίου σηµείου επαφής αναµένεται να βελτιωθεί η διακυβέρνηση, 

να αποσαφηνισθούν οι δραστηριότητες κοινωνικής ασφάλισης της Κυβέρνησης και να ενισχυθεί ο 

έλεγχος του κόστους. Ο νέος αυτός οργανισµός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και την εκταµίευση 

των κοινωνικών παροχών σε τοµείς όπως οι οικογενειακές παροχές, το επίδοµα 
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µητρότητας/πατρότητας, η σύνταξη γήρατος, η σύνταξη αναπηρίας, οι παροχές στέγασης, ενώ οι 

υπηρεσίες προς τους χρήστες έχουν ψηφιοποιηθεί. Σε συνεργασία µε τους δήµους, ο οργανισµός είναι 

υπεύθυνος να εξασφαλίσει φιλικές στους χρήστες λύσεις, αλλά και να προετοιµάσει το κατάλληλο 

σύνολο δεξιοτήτων για αυτούς µέσω της διοργάνωσης σεµιναρίων. Τα οφέλη ασφαλώς αναµένονται να 

είναι σηµαντικά τα επόµενα χρόνια από την ψηφιοποίηση των συναλλαγών και τη ροή των 

πληροφοριών (European Union, 2014). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Σουηδίας. Την 1η Ιανουαρίου 2010, η Swedish 

Pensions Agency ανέλαβε την ευθύνη για όλες τις εθνικές συντάξεις µε σκοπό να απλουστευθεί η 

διαχείριση και οι διαδικασίες για τους ασφαλισµένους και τους συνταξιούχους. Ενοποιήθηκε όλη η 

διοίκηση σχετικά µε την εθνική σύνταξη. Η Σουηδία και σε µικρότερο βαθµό η ∆ανία, έχουν επιλέξει 

µια κεντροποιηµένη δοµή, ως τη βασική συνιστώσα των συνταξιοδοτικών τους συστηµάτων. Η ύπαρξη 

µιας κρατικής ασφαλιστικής δοµής, σε σχέση µε πολλαπλές, διασφαλίζει τη λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα του συστήµατος, µέσω της µείωσης των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών 

και της επίτευξης οικονοµιών κλίµακας. Ταυτόχρονα, η κεντροποιηµένη δοµή προσφέρει 

αποτελεσµατικότερη διαχείριση των αναλαµβανόµενων κινδύνων για τον ασφαλιστικό φορέα, καθώς 

επιτυγχάνεται η διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης για τις προσφερόµενες παροχές προς τους 

ασφαλισµένους. Η Swedish Pensions Agency διαχειρίζεται το εθνικό συνταξιοδοτικό και τις συναφείς 

συνταξιοδοτικές παροχές, και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε αυτές, ενώ η Σουηδική Επιθεώρηση 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Swedish Social Insurance Inspectorate) διασφαλίζει ότι η Swedish Pensions 

Agency διοικεί µε αποτελεσµατικότητα.37 Ως καλή πρακτική του συστήµατος ξεχωρίζει και η 

ηλεκτρονική υπηρεσία My Pension (www.minpension.se) η οποία δηµιουργήθηκε το 2004 για να 

βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν µια γενικότερη εικόνα των συνταξιοδοτικών τους δικαιωµάτων 

παρέχοντας τη δυνατότητα µιας εκτίµησης της σύνταξης µε διάφορα είδη προσοµοίωσης 

(χρησιµοποιώντας πληροφόρηση για τον 1ο και το 2ο πυλώνα). Το αποτέλεσµα της ηλεκτρονικής αυτής 

υπηρεσίας ήταν η σηµαντική αύξηση του ποσοστού των πολιτών που πλέον θεωρούν τον εαυτό τους 

καλά ενηµερωµένο σε σχέση µε τα συνταξιοδοτικά θέµατα, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη συνταξιοδότηση.38   

Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ιταλίας (Bakirtzi, 2011) είναι κατακερµατισµένο σε µεγάλο αριθµό 

διαφορετικών συστηµάτων, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 2011 παρόλο που πέντε οργανισµοί 

καλύπτουν περισσότερο από το 90% των συνολικών δαπανών για συντάξεις. Τα περισσότερα από τα 

άλλα συστήµατα αφορούσαν πολύ λίγους εργαζόµενους ή συνταξιούχους. Από την πλευρά της 

χρηµατοδότησης του δηµόσιου συνταξιοδοτικού συστήµατος, περίπου 80% διαχειριζόταν το INPS 

(Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τον ιδιωτικό τοµέα), σχεδόν το 15% διαχειριζόταν από το 

INPDAP (Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το δηµόσιο τοµέα), ενώ το υπόλοιπο µέρος 

διαχειριζόταν από ένα µεγάλο αριθµό µικρών ιδρυµάτων. Το σύστηµα της Ιταλίας ήταν 

κατακερµατισµένο σε πολλά ταµεία, ωστόσο έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές προσπάθειες για τη 

συγχώνευση οργανισµών. Η πλέον πρόσφατη µεταρρύθµιση του συστήµατος πραγµατοποιήθηκε το 

2012, µε τη συγχώνευση τριών οργανισµών διαχείρισης των δηµοσίων συντάξεων (των ασφαλιστικών 

οργανισµών INPDAD και ENPALS, οι λογαριασµοί των οποίων µεταφέρθηκαν στο INPS) (ISSA, 

                                                           
37 Government Offices of Sweden, http://www.government.se/sb/d/15473/a/183496 
38 Ειδική αναφορά από την επιτροπή των ISSA Good Practice Awards Europe 2013. 
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2013). Αξίζει επίσης να αναφερθεί η συνεργασία και ο συντονισµός του INPS µε το Εµπορικό 

Επιµελητήριο για τον προσδιορισµό των ανασφάλιστων εργαζοµένων (χωρίς αριθµό κοινωνικής 

ασφάλισης), ιδιαίτερα σε τοµείς όπως ο τουρισµός, η γεωργία και οι υπηρεσίες εστίασης (Enoff και 

McKinnon, 2011). 

Στην Ιταλία δεν υπάρχει µια ενιαία αρχή διαχείρισης η οποία είναι αρµόδια για τη συλλογή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και της φορολογίας. Ωστόσο, η Ιταλία εισήγαγε από το Φεβρουάριο 

του 2010 ένα διαφορετικό σύστηµα που επιτυγχάνει σε όρους διαχείρισης τη µερική συγχώνευση της 

διαχείρισης του µηχανισµού είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, χρησιµοποιώντας 

ένα ενιαίο έντυπο πληρωµής, το οποίο είναι κοινό για την πληρωµή όλων των φόρων και των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (έντυπο F24). Οι πληρωµές πραγµατοποιούνται µέσω των ταχυδροµείων ή 

εγκεκριµένων τραπεζών ή εισπρακτόρων και καταβάλλονται είτε σε µετρητά είτε µε χρεωστική ή 

πιστωτική κάρτα ή επιταγή. Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο για τη συµπλήρωση του εντύπου F24, τα 

οφειλόµενα ποσά για φόρους, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τοπικούς φόρους, κτλ αναγράφονται 

ανά κατηγορία, µε τη χρήση ξεχωριστών κωδικών. Εν συνεχεία, τα ποσά καταβάλλονται συνολικά στην 

τράπεζα ή το ταχυδροµείο. Τα ποσά µεταφέρονται σε έναν ειδικό λογαριασµό, οπότε και 

προσδιορίζονται τα επιµέρους ποσά που αφορούν την κάθε αρχή. Στις περιπτώσεις µη καταβολής ή 

µερικής καταβολής οφειλών, η πληρωµή θεωρείται ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί και, ως εκ τούτου, οι 

εισφορές καθίστανται ληξιπρόθεσµες. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της υποχρέωσης εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης ζητά από συγκεκριµένη νοµική οντότητα 

(Equitalia s.p.a.) να µεριµνήσει για την είσπραξη των καθυστερηµένων πληρωµών. Όπως αναφέρθηκε 

ανωτέρω, έχει δηµιουργηθεί µια διοικητική αρχή για την είσπραξη των καθυστερηµένων φόρων και 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, µειώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις διπλές διαδικασίες για την 

είσπραξη οφειλών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε τη µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Verbeke, 2012), τόσο η δηµιουργία του ενιαίου εντύπου F24, όσο και η ενοποίηση της διαδικασίας 

είσπραξης οφειλών που προέρχονται από φόρους και κοινωνικές εισφορές σε συνδυασµό µε την 

ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ των φορέων, θεωρούνται καλές πρακτικές στο πλαίσιο της ενοποίησης 

των διαδικασιών. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περίπτωση της Γαλλίας
39 µε το πρόσφατο παράδειγµα της 

συγχώνευσης των ταµείων στις οικογενειακές παροχές και τις παροχές ασθενείας. Εισαγωγικά θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι το γαλλικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης έχει µετεξελιχθεί από ένα 

κατακερµατισµένο σύστηµα σε ένα σύστηµα που παρέχει καθολική κάλυψη. Από το 1967, το σύστηµα 

χωρίζεται σε τέσσερις κλάδους (ασθενείας, γήρατος, οικογένειας, επαγγελµατικών ατυχηµάτων και 

ασθενείας), µε διαφορετικά ταµεία να καλύπτουν τις διάφορες κατηγορίες εργαζοµένων, π.χ. το γενικό 

σχήµα καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων και ορισµένες άλλες κατηγορίες (π.χ. 

φοιτητές), διάφορα «ειδικά» καθεστώτα καλύπτουν ειδικές κατηγορίες, όπως δηµόσιους υπαλλήλους, 

µηχανοδηγούς, ναυτικούς, κτλ, ενώ υπάρχουν διαφορετικά συστήµατα για τους αυτοαπασχολούµενους 

και τους αγρότες.  

                                                           
39 Για την παρουσίαση της περίπτωσης της Γαλλίας χρησιµοποιήθηκαν πληροφορίες από κλειστή παρουσίαση της 
κας Cayré (Ministry of Social Affairs, France) για το θέµα της αναδιοργάνωσης των γαλλικών ασφαλιστικών 
ταµείων (Ιούνιος 2014). 
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Από το 2005 αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι το σύστηµα ήταν κατακερµατισµένο µε αρνητικές 

επιπτώσεις από άποψη κόστους και διοικητικής αποτελεσµατικότητας. Η προτεινόµενη 

αναδιοργάνωση, λοιπόν, ακολούθησε το γενικότερο πνεύµα της οργάνωσης του γαλλικού 

ασφαλιστικού συστήµατος σε επίπεδο περιφέρειας. Η συγχώνευση στον τοµέα της ασθενείας 

πραγµατοποιήθηκε το 2010 από την οποία προέκυψαν 101 CPAM (128 πριν τη συγχώνευση, από τα 

οποία τα 48 καταργήθηκαν και δηµιουργήθηκαν 22 νέα) και η συγχώνευση στον τοµέα των 

οικογενειακών επιδοµάτων το 2012 από την οποία προέκυψαν 102 CAF, από 123 πριν από τη 

συγχώνευση. Μάλιστα, το 2012 πραγµατοποιήθηκε σχετικός έλεγχος για την αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας των συγχωνεύσεων και της επίπτωσής τους στις διαδικασίες, της ποιότητας των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, της αποδοτικότητας της επένδυσης και του κοινωνικού κλίµατος. Ο έλεγχος 

αυτός ανέδειξε σηµαντικά ζητήµατα σχετικά µε τη µεταρρύθµιση. Πρωτίστως, αναδείχθηκε η 

σηµαντικότητα της προεργασίας της συγχώνευσης, όπως είναι η κοινή δράση, η εναρµόνιση 

διαδικασιών, κοινά τηλεφωνικά κέντρα, βάσεις δεδοµένων, η κοινή οµάδα διοίκησης, η πολιτική 

υποστήριξη, κτλ. Ασφαλώς, όσο καλά σχεδιασµένη και να είναι η προεργασία, δε λείπουν τα 

προβλήµατα στη διαδικασία συγχώνευσης, όπως είναι για παράδειγµα η απόσταση µεταξύ των 

επιµέρους φορέων, η διαφορά µεγέθους ή αποτελεσµατικότητάς τους, η δηµιουργία της οµάδας 

διοίκησης, αλλά και οι αντιδράσεις από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, κτλ. Από τον έλεγχο αυτό 

αναδείχθηκε επίσης η σηµασία της κοινωνικής συναίνεσης, της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων 

(π.χ. επαγγελµατική ανάπτυξη, όχι µόνον εκπαίδευση αλλά και αξιολόγηση αυτής, επικοινωνία για την 

αποφυγή εντάσεων και για την κατανόηση της µεταρρύθµισης, κτλ), της συµµετοχής των οµάδων των 

εργαζοµένων στις διαδικασίες, της εναρµονισµένης µεταχείρισης στα συγχωνευµένα ταµεία, αλλά και 

της υιοθέτησης ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράµµατος για τη µεταρρύθµιση έτσι ώστε να αποφευχθεί 

υποβάθµιση των υπηρεσιών. Τα αρχικά αποτελέσµατα, λοιπόν, έδειξαν ότι επρόκειτο κυρίως για µια 

νοµική συγχώνευση, µε την υλοποίηση όλων των προγραµµατισµένων συγχωνεύσεων, η οποία θα 

έπρεπε να ακολουθηθεί από τη διαδικασία εξορθολογισµού και στα υπόλοιπα επίπεδα (π.χ. διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας, διαφορές οργάνωσης, κτλ). Τα πλεονεκτήµατα για τα συγχωνευµένα ταµεία έχουν 

να κάνουν µε τις λειτουργίες της διοίκησης, του ελέγχου και της αντιµετώπισης της απάτης, ενώ 

υπάρχει γενική ικανοποίηση από τη µεριά των πολιτών, αν και υπήρξε προσωρινή χειροτέρευση των 

αποτελεσµάτων. Σε κάθε περίπτωση, η υιοθέτηση κοινής πολιτικής ανθρώπινων πόρων, κοινής 

επαγγελµατικής νοοτροπίας, η οργανωτική εξέλιξη και η ενίσχυση των κοινών δράσεων βρίσκονται 

στις προτεραιότητες για την επιτυχία της συγχώνευσης και είναι σηµεία στα οποία θα πρέπει να δίνεται 

προσοχή σε αντίστοιχα εγχειρήµατα. 

Ο κεντρικός φορέας χρηµατοδότησης για όλα τα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης είναι ο ACOSS40, ο 

οποίος έχει την αρµοδιότητα να ανακατανέµει τους πόρους για τα διάφορα ταµεία σύµφωνα µε τις 

ανάγκες τους. Υπάρχουν 22 περιφερειακές ενώσεις (URSSAF) οι οποίες εισπράττουν εισφορές από τις 

επιχειρήσεις και τους εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Το 2009 υπήρχαν 102 φορείς µε σηµαντική 

ανοµοιογένεια ανά περιοχή. Τέθηκε, λοιπόν, ο στόχος της συνεργασίας σε νοµαρχιακό επίπεδο και της 

συγχώνευσης των φορέων σε περιφερειακό επίπεδο την περίοδο 2010-2013, µε θετικά οφέλη να 

προκύπτουν από τις οικονοµίες κλίµακας, την κοινή δράση, την αύξηση της παραγωγικότητας, την 

εναρµόνιση των πρακτικών, κτλ. Η συγχώνευση έγινε σε 3 φάσεις. Η πρώτη φάση ξεκίνησε το 2010 και 

                                                           
40 ACOSS, (2014). La regionalization au sein de la branche recouvrement. 
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αφορούσε τον προσδιορισµό καλών πρακτικών (για 18 µήνες). Τον Ιανουάριο του 2012 δηµιουργήθηκε 

η πρώτη ένωση URSSAF σε πιλοτική βάση σε τρεις περιοχές. Στην προσπάθεια αυτή συµµετείχαν οι 

κοινωνικοί εταίροι, οι σχετικές διευθύνσεις και όλο το προσωπικό, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη 

διαφάνεια της διαδικασίας. Στη δεύτερη φάση, (Σεπτ. 2011-Ιαν. 2013) έγινε ο σχεδιασµός για 12 

πρόσθετες περιοχές µε τη δηµιουργία 12 φορέων σε σχέση µε τους 40 προϋπάρχοντες, λαµβάνοντας υπ’ 

όψιν τα χρήσιµα συµπεράσµατα από το πιλοτικό σχέδιο των 3 πρώτων περιοχών. Στην τελευταία φάση, 

τον Ιανουάριο του 2014, δηµιουργήθηκαν οι υπόλοιποι 7 φορείς από το σύνολο των 22 περιφερειακών 

φορέων. Η υλοποίηση της µεταρρύθµισης σχεδιάστηκε σε 6 στάδια δίνοντας έµφαση στον ορισµό της 

περιφερειακής οργάνωσης και στην εφαρµογή της διακυβέρνησης των περιφερειακών URSSAF, στην 

προετοιµασία και τη διαχείριση των τεχνικών λειτουργιών πριν από τη συγχώνευση, στη 

διαπραγµάτευση και στην περιφερειακή εγκατάσταση του οργανισµού για την ενίσχυση της 

αποτελεσµατικότητάς τους. Έµφαση δόθηκε στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού, στη 

διαφάνεια και στην εναρµόνιση των συστηµάτων ΙΤ µέσω προσεκτικού σχεδιασµού, αλλά και στη 

συγχώνευση των βάσεων δεδοµένων. Σύµφωνα µε τη µελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Verbeke, 

2012) ένα σηµαντικό µέτρο για την προσωποποίηση της σχέσης των πολιτών µε τον ACOSS ήταν η 

δηµιουργία µιας απευθείας τηλεφωνικής επικοινωνίας µε τους πολίτες βάσει του προφίλ τους 

παρέχοντας λύσεις για την επίλυση των προβληµάτων τους σχετικά µε τις πληρωµές (“La relance 

téléphonique”).   

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί και το παράδειγµα της Φινλανδίας, καθώς διαθέτει ένα ολοκληρωµένο 

και αξιόπιστο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Ο σχεδιασµός του πραγµατοποιήθηκε στη βάση 

συναίνεσης µεταξύ των φορέων, καλύπτοντας το σύνολο του εργατικού δυναµικού της χώρας, παρέχει 

επαρκείς συντάξεις, διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζοµένων και είναι θεσµικά ισχυρός. Όσον 

αφορά το τελευταίο σηµείο, τα θεσµικά της όργανα έχουν σαφώς καθορισµένους ρόλους, µε 

ολοκληρωµένες δοµές και διαδικασίες διακυβέρνησης (Ambachtsheer, 2013). Βασικά στοιχεία του 

συστήµατος είναι η απλότητα, η ανταποδοτικότητα και η αποτελεσµατική λειτουργία του. Η Φινλανδία 

έχει αναπτύξει ένα λεπτοµερή κώδικα δεοντολογίας και διακυβέρνησης των ασφαλιστικών οργανισµών. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση του φινλανδικού συστήµατος, η εκπροσώπηση των ενδιαφεροµένων 

µερών είναι σηµαντική, εντούτοις, δεν θα πρέπει να υπερτερεί στις διοικήσεις των οργανισµών 

συγκριτικά µε εξειδικευµένους διαχειριστές. Οι κατάλληλες γνώσεις και η επαγγελµατική εµπειρία θα 

πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια επιλογής των µελών του διοικητικού συµβουλίου των 

συνταξιοδοτικών οργανισµών. Επιπλέον, οι ασφαλιστικοί οργανισµοί εκπροσωπούν τόσο τους 

εργοδότες, όσο και τους εργαζοµένους, ενώ η κεντρική κυβέρνηση έχει αποκλειστικά και µόνο 

υποστηρικτικό ρόλο, καταθέτοντας τα νοµοσχέδια που συµφωνούνται από κοινού µεταξύ των 

εργοδοτών και των εργαζοµένων. Tο «Φινλανδικό Κέντρο Συντάξεων» (Finnish Centre of Pensions) 

λειτουργεί ως think-tank για τη συνεχή βελτίωση του συστήµατος, διευκολύνοντας την έρευνα, το 

διάλογο και τη συζήτηση σχετικά µε τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού συστήµατος. Αυτή η συλλογική 

και συναινετική προσέγγιση έχει βοηθήσει τη Φινλανδία να διατηρήσει τη θέση της ως µία από τις 

κορυφαίες χώρες στο σχεδιασµό και την υλοποίηση των συνταξιοδοτικών προγραµµάτων 

(Ambachtsheer, 2013).  

Η πιο πρόσφατη διοικητική µεταρρύθµιση στη Φινλανδία ανακοινώθηκε στις 24 Μαρτίου του 2014 και 

αφορά τη συµφωνία της κυβέρνησης και των κοµµάτων της αντιπολίτευσης για την εφαρµογή µιας 

συνολικής µεταρρύθµισης της κοινωνικής πρόνοιας και των υπηρεσιών υγειονοµικής περίθαλψης 
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(Social welfare and health care reform), στη χώρα. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η παροχή των 

απαραίτητων υπηρεσιών πρόνοιας στις επόµενες δεκαετίες. Η µεταρρύθµιση αυτή, όπως προκύπτει από 

τη σχετική ανακοίνωση,41 θα είναι ιστορικής σηµασίας και θα ενσωµατώσει τις υπηρεσίες κοινωνικής 

πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς και την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και τις υπηρεσίες 

εξειδικευµένου επιπέδου. Στο µέλλον, όλες οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγειονοµικής 

περίθαλψης θα πρέπει να οργανώνονται σε πέντε περιφέρειες.  

Αν και το σύστηµα της Φιλανδίας δεν προσφέρεται για άµεση σύγκριση µε το αντίστοιχο ελληνικό, 

ορισµένα χαρακτηριστικά του µπορούν να αποτελέσουν παράδειγµα και για την ελληνική 

πραγµατικότητα αναφορικά µε τη διακυβέρνηση, τη διασφάλιση της ποιότητας και την υιοθετούµενη 

τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνίας. Στη Φινλανδία, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης 

(KELA) δεν ελέγχεται από το αντίστοιχο Υπουργείο, αλλά αναφέρεται απευθείας στο Κοινοβούλιο. 

Ασφαλώς, αυτή η αυτονοµία δεν αποτέλεσε εµπόδιο για τις απαραίτητες θεσµικές µεταρρυθµίσεις. 

∆ιαχειρίζεται τα περισσότερα κρατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης της κυβέρνησης, 

συµπεριλαµβανοµένης και της εθνικής υγείας και το 1990, η κυβέρνηση απλούστευσε την παροχή 

υπηρεσιών διαµορφώνοντας ένα “one stop shop” υπό την αρµοδιότητα του KELA (Caulfield, 2004). 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί το γεγονός ότι η Φινλανδία, αλλά και η Σουηδία, χρησιµοποιούν τις 

τοπικές αρχές για την παροχή πολλών υπηρεσιών. Πέρα από το ενδιαφέρον για την οικονοµική 

αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα ως βασικά µέτρα απόδοσης του συστήµατος (µέχρι το 1996), 

το εύρος των εργαλείων αξιολόγησης διευρύνθηκε για να συµπεριλάβει και παραµέτρους που 

σχετίζονται µε την ποιότητα. Από το 1996 εισήχθησαν συµφωνίες απόδοσης (Performance agreements), 

οι οποίες συνάπτονται σε ετήσια βάση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους περιφερειακούς 

διευθυντές, ενώ από το 1997 ξεκίνησε το Πρόγραµµα Ποιότητας και µοιράστηκε σε όλο το προσωπικό 

κατάλογος των ποιοτικών στόχων, ενώ το πρόγραµµα περιελάµβανε και εκπαίδευση του προσωπικού 

σε ετήσια βάση (Caulfield, 2004). Μέχρι το 1998 πραγµατοποιούνταν αυτό-αξιολογήσεις και από το 

2000 το KELA εισήγαγε ένα “scorecard”, ως ένα χρήσιµο εργαλείο διαχείρισης, προγραµµατισµού και 

ελέγχου, ενώ παράλληλα πραγµατοποιείται και ετήσια έρευνα ικανοποίησης των πολιτών τα 

αποτελέσµατα της οποίας συγκρίνονται µε αυτά αντίστοιχων οργανισµών (Caulfield, 2004).  

Τέλος, στη Φινλανδία χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικές στρατηγικές που αξιοποιούν την τεχνολογία 

πληροφορικής και επικοινωνίας για την υποστήριξη της διοίκησης του συνταξιοδοτικού συστήµατος σε 

όλο το φάσµα των λειτουργιών του, µε βασικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους 

πολίτες, ενώ παράλληλα περιορίζεται και το λειτουργικό κόστος (Kiiski, 2010). Από την ίδρυση του 

KELA το 1937 χρησιµοποιείται σύγχρονη και προηγµένη τεχνολογία στις δραστηριότητές του, ενώ από 

τη δεκαετία του 1960 χρησιµοποιούνται και συνεχώς εξελίσσονται συστήµατα επεξεργασίας δεδοµένων 

των παροχών, τα οποία αποτελούν τη βάση της αποτελεσµατικής λειτουργίας του. Το KELA, 

ανταποκρινόµενος στις προκλήσεις της εποχής, έχει πραγµατοποιήσει µια πλήρη αναµόρφωση των 

διαδικασιών διαχείρισης των παροχών και των υπηρεσιών του προς τους πολίτες µε στόχο τη βελτίωση 

της εξυπηρέτησης, κάνοντας τις υπηρεσίες πιο προσιτές, αλλά και τον εξορθολογισµό των εσωτερικών 

πρακτικών και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων βάσεων δεδοµένων. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται µια τάση υιοθέτησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η ανάπτυξη µεθόδων αυτόµατης 

                                                           
41 Ministry of Social Affairs and Health, Finland, Social welfare and health care reform,  
http://www.stm.fi/en/ministry/strategies/service_structures?cssType=normal.  
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µεταφοράς δεδοµένων από εφαρµογή σε εφαρµογή για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των 

οργανισµών. Μάλιστα, το 2010 ξεκίνησαν οι προετοιµασίες για την καθιέρωση της διαχείρισης 

διαδικασιών και τη µεταρρύθµιση των πληροφορικών συστηµάτων παροχών και των διαδικτυακών 

υπηρεσιών (ARKKI project)42. Αναπτύχθηκαν διαδικτυακές υπηρεσίες και µέσα σε ένα χρόνο ο 

αριθµός των επικυρωµένων συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 1,7 εκατ., στις 6,5 εκατ. συναλλαγές. 

Τη δεκαετία του 2000 πραγµατοποιήθηκε µια σειρά διοικητικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και η συνεχής 

προσπάθεια ανάπτυξης νέων τρόπων εξυπηρέτησης των πολιτών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η υιοθέτηση 

της ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων κατά την περίοδο 2000-2004 άλλαξε τις εσωτερικές 

λειτουργίες, καθιστώντας εφικτή  τη µετατόπιση του φόρτου εργασίας µεταξύ των περιοχών µε µεγάλο 

ή χαµηλό φόρτο εργασίας. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, οι ασφαλιστικές περιοχές43 έχουν ενοποιηθεί 

σε µεγαλύτερες µονάδες και τα τοπικά γραφεία έχουν αντικατασταθεί από κέντρα εξυπηρέτησης των 

πολιτών, ενώ οι υπηρεσίες είναι σε αυξανόµενο βαθµό συγκεντρωµένες στο διαδίκτυο και τα 

τηλεφωνικά κέντρα. 

 

2.3.1  Τα συστήµατα είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χώρες της ΕΕ 

Η µεταρρύθµιση των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί µια δυναµική διαδικασία, που 

βρίσκεται στο επίκεντρο του δηµόσιου διαλόγου στις χώρες της ΕΕ, λόγω του δηµογραφικού 

προβλήµατος και της αύξησης των ποσοστών ανεργίας. Τη δεκαετία του ’90 η αδυναµία πολλών χωρών 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να εισπράττουν τις ασφαλιστικές εισφορές, οδήγησε σε 

σηµαντικά ελλείµµατα και σε έλλειψη πόρων για την καταβολή των παροχών τους. ∆ηµιουργήθηκε, 

λοιπόν, σε πολλές χώρες η τάση ενοποίησης των συστηµάτων είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών 

εισφορών, µε τη σύγχρονη τεχνολογία να δίνει ώθηση και να διευκολύνει την υιοθέτηση ενός κοινού 

συστήµατος πληρωµών. Σύµφωνα µε τους Barrand et al. (2004), η ύπαρξη µιας ενιαίας αρχής και η 

ενοποίηση των συστηµάτων είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί τη βέλτιστη 

µακροπρόθεσµη πολιτική, µε σειρά διοικητικών και λειτουργικών ωφελειών. Η διαδικασία ενοποίησης 

ασφαλιστικών δοµών αποτελεί βασικό ζήτηµα πολιτικής, καθώς η αδυναµία συγκέντρωσης των 

εισφορών ελλοχεύει σηµαντικούς κινδύνους για τη βιωσιµότητα των συστηµάτων και την ικανότητα 

κάλυψης των υποχρεώσεών τους, χωρίς την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού.  

Σε αρκετά κράτη µέλη της ΕΕ οι φορολογικές αρχές είναι υπεύθυνες για την είσπραξη των 

ασφαλιστικών εισφορών, όπως στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη ∆ανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την 

Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, τη 

Ρουµανία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το Ην. Βασίλειο (Verbeke, 2012). Από οργανωτικής άποψης, 

λοιπόν, εντοπίζονται δύο βασικές προσεγγίσεις:  

                                                           
42 Πρόκειται για ένα έργο µεγάλης κλίµακας για την ανάπτυξη της τεχνολογίας µε συνολική διάρκεια περίπου 10 
ετών. Σκοπός είναι ο συνολικός επανασχεδιασµός της αρχιτεκτονικής του συστήµατος παροχών, αλλά και των 
επιµέρους συστηµάτων παροχών µαζί µε τα συνδεδεµένα συστήµατα υποστήριξης, και την ηλεκτρονική 
εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και ο εκσυγχρονισµός των δραστηριοτήτων του KELA (βλ. 
http://www.kela.fi/web/en/projects). 
43 Το 1975 µια οργανωτική µεταρρύθµιση οδήγησε στη συγχώνευση του τοµέα συντάξεων και αυτού της υγείας 
σε µια ενιαία διοίκηση σε ενιαίο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση, την 
επιτάχυνση της λήψης αποφάσεων και την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών (βλ. 
http://www.kela.fi/web/en/history). 
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1. Η ολοκληρωµένη οργάνωση που αφορά τόσο στους φόρους, όσο και στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (παρέχοντας ή όχι τη δυνατότητα διαχωρισµού των φόρων από τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης).   

2. Η παράλληλη οργάνωση στην οποία η φορολογία και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

επιβάλλονται και εισπράττονται ξεχωριστά. 

Οι Barrand et al. (2004) εντοπίζουν τους βασικούς παράγοντες για την επιτυχηµένη ενοποίηση του 

συστήµατος συλλογής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών στους οποίους περιλαµβάνεται ο 

εκσυγχρονισµός της φορολογικής διοίκησης και του οργανισµού κοινωνικής ασφάλισης, η αντίληψη 

της κοινής γνώµης και το επίπεδο συµµόρφωσης του φορολογουµένου/ασφαλισµένου, η έκταση της 

εναρµόνισης πολιτικής και νοµοθεσίας, η αποτελεσµατικότητα του διοικητικού σχεδιασµού και η 

εφαρµογή του, ο προγραµµατισµός και η διαχείριση του έργου (συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών 

και θεσµικών δεσµεύσεων) και η δυνατότητα συντονισµού µεταξύ των διάφορων φορέων µετά την 

ενοποίηση. Ιδανικά, η πρακτική της ενοποίησης λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά όταν τόσο η 

φορολογική, όσο και η ασφαλιστική διοίκηση είναι εκσυγχρονισµένες και λειτουργούν 

αποτελεσµατικά, όπως στην περίπτωση της Σουηδίας. Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και στις ανεπτυγµένες 

χώρες, συνήθως το ένα ή και τα δύο συστήµατα χρειάζονται εκσυγχρονισµό (π.χ. το Ην. Βασίλειο, όπου 

το σχέδιο ενοποίησης συνδυάστηκε µε ένα ευρύτερο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού). 

Σε αντίστοιχα συµπεράσµατα καταλήγει και έρευνα των Zaglmayer et al. (2005), που εντάσσει µεταξύ 

άλλων στους παράγοντες επιτυχίας µιας τέτοιας προσπάθειας ενοποίησης την ορθή ταυτοποίηση 

στοιχείων, την τήρηση των αρχείων, τις δυνατότητες ανταλλαγής δεδοµένων, τη σωστή λειτουργία και 

των δύο συστηµάτων (φορολογικό και κοινωνικής ασφάλισης), καθώς σφάλµατα του συστήµατος δεν 

µπορούν να επιλυθούν µε τον απλό εκσυγχρονισµό των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. 

Ασφαλώς, απαιτείται µια προληπτική προσέγγιση και ενηµέρωση των πολιτών, ενώ σηµαντική κρίνεται 

και η συνεισφορά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η οποία µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την 

κοινή διαχείριση των πληροφοριών.  

Επιπλέον, εξετάζοντας τα αίτια της εισφοροδιαφυγής, τα οποία προέρχονται από τον εργοδότη, τον 

εργαζόµενο ή τον οργανισµό που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή των εισφορών, αναδεικνύεται η 

θετική επίπτωση που µπορεί να έχει η υιοθέτηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής 

πληρωµών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Ο Strban (2007) εντοπίζει, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα 

προβλήµατα, τα οποία συναντώνται αναφορικά µε την εισφοροδιαφυγή και θα µπορούσαν να 

αντιµετωπισθούν µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πληρωµών. 

1. Ελλιπής πληροφόρηση µεταξύ των σχετικών οργανισµών. 

2. Έλλειψη συνεργασίας και δυνατότητας επίβλεψης µεταξύ ανεξάρτητων οργανισµών. 

3. Έλλειψη κινήτρου είσπραξης εισφορών από τις φορολογικές αρχές σε περίπτωση ανεξάρτητων 

πληρωµών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. 

4. Περιορισµένα µέτρα επιβολής όταν η είσπραξη γίνεται από τα ασφαλιστικά ταµεία σε σχέση µε 

όταν αυτή γίνεται από την εφορία.44 

5. ∆ιοικητική πολυπλοκότητα. 

6. Ελλιπής έλεγχος. 

                                                           
44 Το πρόβληµα αυτό µπορεί να ερµηνεύσει σε µεγάλο βαθµό τη διαφορετική στάση ορισµένων πολιτών στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους απέναντι στις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταµεία. 
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7. Εισφοροδιαφυγή από εργοδότες και αυτοαπασχολούµενους. 

8. Πολυπλοκότητα θεσµικού πλαισίου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Verbeke, 2012) η οποία  

παρουσιάζει τους τρόπους µε τους οποίους τα κράτη µέλη επιδιώκουν να βελτιστοποιήσουν την 

είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Το δείγµα των 12 εξεταζοµένων χωρών περιελάµβανε 

την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερµανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, την 

Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουµανία, την Ισπανία και τη Σουηδία, ως τις πλέον αντιπροσωπευτικές χώρες, 

καλύπτοντας τα διαφορετικά συστήµατα χρηµατοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης. Η έκθεση, 

λοιπόν, περιγράφει κάθε φάση στη διαδικασία συλλογής των εισφορών αναδεικνύοντας καινοτόµα 

µέτρα και «βέλτιστες πρακτικές».  

Από τα ευρήµατα της ανωτέρω έκθεσης καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει ένας «βέλτιστος» τρόπος 

συλλογής εισφορών για όλες τις χώρες. Ανάµεσα στις βασικές τάσεις που προκρίνονται είναι (1) η 

χρήση ενεργητικών πολιτικών για την ενίσχυση της συµµόρφωσης µέσω εξατοµικευµένης επικοινωνίας 

και µιας προσωποποιηµένης προσέγγισης, π.χ. µέσω τηλεφωνικών κέντρων, άµεσης επικοινωνίας και 

πρόσβασης στη διοίκηση, κτλ, (2) η απλοποίηση της διαδικασίας συλλογής εισφορών, παρέχοντας 

ηλεκτρονικά µέσα καταγραφής και διαχείρισης πληρωµών και (3) η σύγκλιση µεταξύ των διαφόρων 

συστηµάτων συλλογής εισφορών υιοθετώντας κοινές διαδικασίες, έγγραφα και πληρωµές. Οι ταχύτατες 

εξελίξεις στον τοµέα της πληροφορικής και της επικοινωνίας διευκολύνουν και καθιστούν εφικτό αυτόν 

το στόχο, µε τα περισσότερα κράτη µέλη να χρησιµοποιούν τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά µέσα για 

να βελτιώσουν τη συλλογή των εισφορών. 

Όπως τονίζεται στην έκθεση, η συγχώνευση του συστήµατος συλλογής φόρων και κοινωνικών 

εισφορών µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και η συνεπαγόµενη µικρότερη 

διοικητική επιβάρυνση, δηµιουργεί συνέργειες µεταξύ οργανισµών που έχουν κοινούς οικονοµικούς και 

κοινωνικούς στόχους και αντιµετωπίζουν κοινές προκλήσεις. Στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οργανώνεται από τη φορολογική αρχή, οι εισφορές εισπράττονται 

κυρίως µέσω µιας ενιαίας εισφοράς των επιµέρους φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (π.χ. 

Βουλγαρία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ρουµανία), ενώ η πλήρης ενοποίηση των εισφορών αποτελεί 

την εξαίρεση (π.χ. Σουηδία). Ασφαλώς, όλα τα ολοκληρωµένα συστήµατα διαθέτουν και ένα 

εξελιγµένο σύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που υποστηρίζει µια προσωποκεντρική προσέγγιση 

για την εξυπηρέτηση και την ενηµέρωση των πολιτών. 

Επιπλέον, τα κράτη µέλη της ΕΕ έχουν υιοθετήσει µια σειρά από µέτρα για να αυξήσουν τη 

συµµόρφωση και την αποδοτικότητα της είσπραξης των εισφορών (Verbeke, 2012). Η χρήση 

πρακτικών και εργαλείων για την άµεση επικοινωνία µε τους οφειλέτες, όπως είναι για παράδειγµα τα 

τηλεφωνικά κέντρα ή τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, φαίνεται ότι αποδίδουν. Είναι 

προφανές ότι η επένδυση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ευρέως διαδεδοµένη, καθώς προσφέρει 

ταχύτητα, αποτελεσµατικότητα και ευκολία, ενώ παράλληλα οδηγεί στη µείωση του διοικητικού 

φόρτου διευκολύνοντας και την είσπραξη των οφειλών. Μικρότερη πρόοδος παρατηρείται στη χρήση 

των µέσων αναγκαστικής εκτέλεσης των µέτρων, αν και υπάρχει δυνατότητα συλλογής των δεδοµένων 

για τη διαδικασία του ελέγχου.  

Οι µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Verbeke, 2012) και του European Institute of Social Security - 

EISS (Bakirtzi, 2011) κάνουν αναφορά σε συγκεκριµένα παραδείγµατα και καλές πρακτικές που 
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προκύπτουν από την εµπειρία των κρατών µελών της ΕΕ, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων 

αναφέρονται παρακάτω:  

• Στη Βουλγαρία υπάρχει σύστηµα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών και σηµαντική αύξηση της 

χρήσης αυτών. Έµφαση δίνεται στην αυστηρή τήρηση των προθεσµιών υποβολής των σχετικών 

δεδοµένων (π.χ. συµβάσεις εργασίας). Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα αυτοµατοποιηµένων 

ελέγχων διασταύρωσης και σύγκρισης των δεδοµένων, επιτρέποντας την καλύτερη 

παρακολούθηση, αλλά και τον έλεγχο για τις εταιρίες και τους ιδιώτες, τόσο για τα φορολογικά, 

όσο και για τα ασφαλιστικά θέµατα. Παράλληλα, έχει καθιερωθεί η δυνατότητα συµψηφισµού των 

φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Στη Βουλγαρία υπάρχει µόνο µία αρχή συλλογής 

των πληρωµών φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και οι σχετικές πληροφορίες 

συγκεντρώνονται σε ένα µόνο όργανο µε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης των εσόδων. Τα 

πλεονεκτήµατα αφορούν στην εξάλειψη του κινδύνου ασυµφωνίας των πληροφοριών που 

δηλώνονται σε διαφορετικούς φορείς (εφορία και ασφαλιστικά ταµεία), στη βελτιωµένη 

ανταλλαγή πληροφοριών και στη συνεργασία µε τα υπόλοιπα θεσµικά όργανα, στην αυξηµένη 

δυνατότητα πραγµατοποίησης ελέγχων, αλλά και στη διευκόλυνση των πολιτών καθώς 

συναλλάσσονται µε µια µόνο ενιαία διοίκηση.  

• Στην περίπτωση της Εσθονίας η συλλογή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι 

ενσωµατωµένη µε τους υπόλοιπους φόρους που παρακρατούνται, δηλώνονται και καταβάλλονται 

από τον εργοδότη («κοινωνικός φόρος»), µε όλες τις αρµοδιότητες να βρίσκονται στη φορολογική 

διοίκηση (Estonian Tax and Customs Board). Το σύστηµα βασίζεται στην τυποποίηση και την 

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούµενους να 

εκπληρώνουν τις περισσότερες από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και να έχουν πρόσβαση σε 

σχετική ενηµέρωση (π.χ. δηλώσεις φόρου, ηλεκτρονικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα φόρου, κτλ) 

µέσω του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, έχουν προωθηθεί µέτρα παρακίνησης της ορθής «φορολογικής 

συµπεριφοράς» µέσω ειδοποιήσεων σχετικά µε τις οφειλές, τις προθεσµίες πληρωµής, κτλ, αλλά 

και µέσω ενηµέρωσης στα ΜΜΕ. Τα οφέλη εντοπίζονται τόσο από την πλευρά του κόστους, όσο 

και από την πλευρά της απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών για τους πολίτες και τη 

διοίκηση, αλλά και στον περιορισµό των περιπτώσεων απάτης στο σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης. 

• Στην Ιταλία η «συγχώνευση» διαδικασιών που προέκυψε µε τη χρήση του ενιαίου εντύπου F24 

απλοποίησε τις διαδικασίες πληρωµής, µειώνοντας και τα σχετικά διοικητικά κόστη συλλογής των 

εισφορών. Παράλληλα, η δηµιουργία της Equitalia s.p.a. για την είσπραξη τόσο των φόρων, όσο 

και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης που έχουν καθυστερήσει, µείωσε τις διπλές διαδικασίες 

για την είσπραξη οφειλών. Η διοικητική αυτή αρχή έχει πρόσβαση στα δεδοµένα και 

διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της διοίκησης της κοινωνικής ασφάλισης και της 

φορολογικής αρχής, ενώ στο παρελθόν τα γραφειοκρατικά προβλήµατα δεν το επέτρεπαν. Αυτή η 

ανταλλαγή δεδοµένων γίνεται αποκλειστικά για τη διαδικασία συλλογής των ληξιπρόθεσµων 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά και για την αντιµετώπιση της 

εισφοροδιαφυγής µέσω της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ των ασφαλιστικών και φορολογικών 

αρχών και της δηµιουργίας της ενιαίας αρχής ληξιπρόθεσµων οφειλών.  

• Στη Σουηδία η φορολογική αρχή διαχειρίζεται τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Το βασικό 

σηµείο για την επιτυχία του συστήµατος, όπως αναφέρεται από τη µελέτη της Ευρωπαϊκής 



 

109 
 

Επιτροπής (Verbeke, 2012), είναι η απλοποιηµένη νοµοθεσία: οι κανόνες είναι οι ίδιοι για όλους 

τους εργοδότες, όλοι οι εργοδότες τηρούν λογιστικά βιβλία κατά τον ίδιο τρόπο, οι λογιστικές 

εγγραφές που σχετίζονται µε την εργασία έχουν απλοποιηθεί, υπάρχει άµεση και οριστική 

διευθέτηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τα πλεονεκτήµατα είναι πολλαπλά, τόσο για 

τους εργοδότες, µε την απλοποίηση της επικοινωνίας µε µια µόνο αρχή και τη µείωση της 

γραφειοκρατίας, όσο και για την πολιτεία µε την αύξηση της αποδοτικότητας των εισπράξεων, 

αλλά και τα µειωµένα διοικητικά κόστη.  

• Στην Ολλανδία, η συλλογή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών έχει περάσει στη φορολογική 

διοίκηση (Dutch Tax and Customs Administration), οδηγώντας σε µείωση του διοικητικού φόρτου 

και απλοποίηση των διαδικασιών. Η διαδικασία συγχώνευσης ξεκίνησε το 1990 και 

ολοκληρώθηκε το 2006. Αν και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης δε διαχωρίζονται τη στιγµή 

που συλλέγονται, τα δεδοµένα και τα κεφάλαια µεταφέρονται από το Υπουργείο Οικονοµικών στις 

υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης που είναι αρµόδιες για τη διαχείριση των κεφαλαίων που 

λαµβάνονται από τις εισφορές. Η φορολογική αρχή δεν χρεώνει κάποια αµοιβή για τη συλλογή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Το σύστηµα υποστηρίζεται από ένα κεντρικό ενιαίο µητρώο 

δεδοµένων που περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες για τους εργαζόµενους και τον εργοδότη. Ο 

εργοδότης έχει την υποχρέωση να δηλώνει και να πληρώνει σε µηνιαία βάση στην εφορία τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που παρακρατούνται απευθείας από το µισθό του υπαλλήλου και 

να υπολογίζει το ακριβές ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβληθεί, καθώς σε περίπτωση 

λάθους η ευθύνη είναι δική του. Ο εργοδότης τηρεί αρχεία για κάθε εργαζόµενο και κάνει τη 

σχετική µηνιαία δήλωση στη φορολογική διοίκηση. Ο διοικητικός φόρτος για τους εργοδότες 

µειώθηκε, βελτιώθηκε η ποιότητα των δεδοµένων, αυξήθηκε η ταχύτητα πληρωµής των παροχών, 

απλοποιήθηκε η νοµοθεσία σχετικά µε την είσπραξη φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

η βάση υπολογισµού έχει γίνει η ίδια τόσο για τους φόρους όσο και για τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης, ενώ παράλληλα µειώθηκαν και οι αντικρουόµενες αποφάσεις µεταξύ των φορέων της 

διοίκησης. 

• Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η προετοιµασία για τη συγχώνευση του εισπρακτικού µηχανισµού 

ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, αλλά το 1999 µεταφέρθηκε στη φορολογική αρχή η 

διαχείριση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των συναφών λειτουργιών. Πριν από τη 

συγχώνευση προηγήθηκε ένα “joint working initiative” µε σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε το EISS (Bakirtzi, 2011), αναδεικνύεται η σηµασία της διαχείρισης των 

ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο των αλλαγών που προκύπτουν από τη συγχώνευση. Η αρµόδια 

αρχή για την είσπραξη των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι το National Insurance 

Contributions Office, η οποία αποτελεί τµήµα της φορολογικής διοίκησης και είναι αρµόδια για 

τον έλεγχο και την είσπραξη των καθυστερηµένων πληρωµών. Συνεργάζεται στενά και παρέχει 

πληροφορίες και σε άλλες υπηρεσίες της φορολογικής αρχής, αλλά και στη διοίκηση της 

κοινωνικής ασφάλισης µέσω του «Εθνικού Συστήµατος Ασφαλιστικής Καταγραφής». Τα 

πλεονεκτήµατα εντοπίζονται και σε αυτήν την περίπτωση στον περιορισµό των διπλών 

διαδικασιών λογιστικής, αναφοράς και είσπραξης, στην εναρµόνιση και την απλοποίηση των 

κανόνων φορολογίας και κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και στην εξοικονόµηση πόρων µε τη 

δυνατότητα αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού σε νέα προγράµµατα. Το παράδειγµα του 

Ηνωµένου Βασιλείου αναδεικνύει το γεγονός ότι η απλή συγχώνευση του συστήµατος πληρωµών 
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δεν εγγυάται την επιτυχία του εγχειρήµατος. Πέρα από τα θετικά αποτελέσµατα των οικονοµιών 

κλίµακας, οι ουσιαστικές βελτιώσεις ήταν το αποτέλεσµα πρόσθετων αλλαγών, όπως ήταν ο 

ενιαίος έλεγχος, η συνεργασία των διαµορφωτών πολιτικής για τις κοινωνικές εισφορές και τα 

έσοδα του κράτους, η τυποποίηση δεδοµένων και πληροφοριών σε µία πηγή και η δηµιουργία ενός 

ενιαίου πληροφοριακού συστήµατος που περιείχε τα δεδοµένα από όλα τα προγράµµατα (Enoff 

και Ruggia-Frick, 2013). 

Χρήσιµα συµπεράσµατα προκύπτουν και από πρόσφατη µελέτη (ILO, 2011) στην οποία 

παρουσιάζονται οι σηµαντικότερες µεταρρυθµίσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί στην Κεντρική και την 

Ανατολική Ευρώπη. Η µελέτη διερευνά, µεταξύ άλλων, και τα συστήµατα είσπραξης των 

ασφαλιστικών εισφορών στις εξεταζόµενες χώρες ως αποτέλεσµα των µεταρρυθµίσεων που έχουν 

πραγµατοποιηθεί µε σκοπό την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των εισπρακτικών µηχανισµών. 

Αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν υιοθετήσει ολοκληρωµένα συστήµατα 

είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων, µε τις φορολογικές αρχές να αναλαµβάνουν τη 

συλλογή των πληρωµών. Μια αξιοσηµείωτη εξαίρεση είναι η περίπτωση της Πολωνίας, όπου το 

Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αυτό που συλλέγει και καταγράφει τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. Στον Πίνακας 2.5 παρουσιάζονται οι εισπρακτικοί µηχανισµοί ασφαλιστικών εισφορών 

ανά χώρα. 
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Πίνακας 2.5: Εισπρακτικοί µηχανισµοί ασφαλιστικών εισφορών στην Κεντρική και την 
Ανατολική Ευρώπη. 

Χώρα Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών 

Βουλγαρία 

Όλοι οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές συλλέγονται από το National Revenue 
Agency από το 2006, ενώ το National Social Security Institute διαχειρίζεται µόνο τα 
έξοδα του συνταξιοδοτικού συστήµατος και τις βραχυπρόθεσµες παροχές (ανεργίας, 
ασθενείας και µητρότητας, εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών). 

Κροατία 

Από τον Ιούλιο του 2001, η φορολογική αρχή είναι υπεύθυνη για την είσπραξη των 
υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (υγείας, ανεργίας και συνταξιοδοτικών 
εισφορών του πρώτου και δεύτερου πυλώνα), ενώ από τον Ιανουάριο του 2003, η 
φορολογική αρχή έχει επίσης την ευθύνη για τον επιτόπιο έλεγχο των εισφορών του 
δεύτερου πυλώνα. 

Ουγγαρία 

Από το 2007, το Central Tax Office έχει την αρµοδιότητα να εισπράττει τις εισφορές από 
τους εργοδότες, τις οποίες στη συνέχεια µεταφέρει στο ταµείο κοινωνικής ασφάλισης και 
στα υποχρεωτικά ιδιωτικά ταµεία (private funds). Πριν το 2007 οι εισφορές του 2ου 
πυλώνα πληρώνονταν απευθείας στα ταµεία και µε το νέο σύστηµα είσπραξης 
παρατηρήθηκαν αρχικά καθυστερήσεις στην πληρωµή των εισφορών στους λογαριασµούς 
των ασφαλισµένων. 

Ρουµανία 
Από το 2003, έχει ενοποιηθεί η είσπραξη των φόρων και των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης από τον Εθνικό Οργανισµό Φορολογικής ∆ιοίκησης (ANAF) του Υπουργείου 
Οικονοµικών.  

Σλοβακία 

Η συλλογή των υποχρεωτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης είναι η αποκλειστική 
ευθύνη του Οργανισµού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος συντονίζεται µε την Εθνική 
Επιθεώρηση Εργασίας και µε την Κεντρική Υπηρεσία Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων 
και Οικογένειας για να διαχειριστούν τη µη καταβολή εισφορών. Ο Οργανισµός 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µεταφέρει τις εισφορές του 2ου πυλώνα στους ατοµικούς 
λογαριασµούς που τηρούνται από τα συνταξιοδοτικά ταµεία. Όσον αφορά τις εισφορές 
του τρίτου πυλώνα, οι εργαζόµενοι και οι εργοδότες καταβάλλουν εισφορές άµεσα σε 
συγκεκριµένες εταιρείες συµπληρωµατικής συνταξιοδότησης. 

Σλοβενία 

Το 1996 πραγµατοποιήθηκε συγχώνευση του Οργανισµού για τις Πληρωµές, τον Έλεγχο 
και τις Πληροφορίες (APPNI) και του Τµήµατος ∆ηµοσίων Εσόδων (RUJP), 
σχηµατίζοντας έναν ενιαίο φορέα φορολογικής διοίκησης (DURS) που είναι υπεύθυνος 
και για τη συλλογή των εισφορών. 

∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας

45 

Η Czech Social Security Administration είναι αρµόδια για την είσπραξη των εισφορών, 
την αξιολόγηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης και την καταβολή των παροχών. 
Ιδρύθηκε και διοικείται βάσει του νόµου για τη ∆ιοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Νόµος 
Αρ. 582/1991 Coll.).  

Πολωνία Το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Γεωργικό Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
συλλέγουν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. 

Πηγή: ILO (2011) 

                                                           
45 Όπως αναφέρεται στο Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας (Office of the 
Government of the Czech Republic, 2014), προτείνεται η δηµιουργία ενός ενιαίου σηµείου είσπραξης και η 
εναρµόνιση των βάσεων για το φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για 
τη βελτίωση και τη µείωση του κόστους της φορολογικής συµµόρφωσης. Το όραµα και η στρατηγική για µια 
ολοκληρωµένη διοίκηση εσόδων έχει παρουσιασθεί από σχετικές εκθέσεις της World Bank (2008-2009) 
αναλύοντας τα πλεονεκτήµατα αλλά και τα απαραίτητα στάδια για την αποτελεσµατική λειτουργία της ενιαίας 
αρχής (βλ. World Bank Report No. 47984-CZ). Το εγχείρηµα βρίσκεται προς το παρόν στις προθέσεις της 
κυβέρνησης, αλλά αποµένει ακόµη να προσδιοριστούν οι λεπτοµέρειες. 
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Πλαίσιο 2.1. Σουηδία 

Το παράδειγµα της Σουηδίας θεωρείται ιδιαιτέρως επιτυχηµένο καθώς έχει ένα σύγχρονο, 

αποτελεσµατικό και πλήρως ολοκληρωµένο σύστηµα είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων. Η ενοποίηση ξεκίνησε στις αρχές του 1983 και η φορολογική αρχή ανέλαβε την ευθύνη της 

είσπραξης το 1985. Πριν από την ενοποίηση οι εργοδότες και οι αυτοαπασχολούµενοι πλήρωναν 

ξεχωριστά τους φόρους στη φορολογική αρχή και τις κοινωνικές εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα 

κάθε δίµηνο, αλλά σε διαφορετικούς µήνες. Η πολυπλοκότητα των κανόνων και των διαδικασιών 

δηµιουργούσε αβεβαιότητα και διοικητικό φόρτο για τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ υπήρχε 

προβληµατισµός σχετικά και µε τη δυσκολία ελέγχου της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών µε 

περιστατικά απάτης και εισφοροδιαφυγής. Το γεγονός ότι η σχετική πληροφόρηση δεν ήταν διαθέσιµη 

από κοινού στους εµπλεκόµενους φορείς, η παρατηρούµενη αναποτελεσµατικότητα από τις 

επικαλυπτόµενες διαδικασίες και η ανάγκη να µειωθεί το κόστος συµµόρφωσης, αλλά και το 

διοικητικό κόστος, οδήγησαν στην ενοποίηση του συστήµατος είσπραξης. 

Στην επιτυχηµένη υλοποίηση το εγχειρήµατος αυτού συνέβαλαν (1) η απλοποίηση του τρόπου 

υπολογισµού των πληρωµών και η εναρµόνιση των σχετικών πολιτικών, (2) η απλοποίηση των 

διαδικασιών πληρωµής φόρων και εισφορών µε την υιοθέτηση ενός εντύπου για τις εισφορές, το φόρο 

εισοδήµατος και το ΦΠΑ µε τη χρήση ενός κοινού προσωπικού αριθµού ταυτοποίησης, (3) η 

ενοποίηση των περιόδων πληρωµής και η αλλαγή τους από κάθε δίµηνο σε µηνιαία βάση, (4) οι 

πληρωµές µέσω του τραπεζικού συστήµατος που επιτρέπουν την ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών, 

(5) οι σύγχρονες µέθοδοι διοίκησης που υιοθετήθηκαν (σύστηµα διαχείρισης κινδύνου, 

αυτοµατοποιηµένη επιλογή για ελέγχους, κτλ), οι οποίες βελτίωσαν την ποιότητα των ελέγχων βάσει 

της άµεσα διαθέσιµης πλέον πληροφόρησης. Τα αποτελέσµατα ήταν θετικά καθώς µειώθηκε το 

κόστος συµµόρφωσης και η ύπαρξη ενός µοναδικού φορολογικού λογαριασµού επέτρεψε την 

αυτοµατοποίηση των διαδικασιών. Αλλά και στο επίπεδο των ελέγχων, οι οποίοι πραγµατοποιούνται 

πλέον σε ενιαία βάση, µειώνεται ο αριθµός τους και ο χρόνος που πρέπει να αφιερώνουν οι 

φορολογούµενοι.   

Η εφαρµογή της ενοποίησης έγινε αρκετά γρήγορα σε σχέση µε άλλες χώρες και τα αποτελέσµατα 

ήταν θετικά από την αρχή. Σηµαντικό ρόλο για τη γρήγορη αυτή προσαρµογή είχαν (1) η απλοποίηση 

των κανόνων υπολογισµού των πληρωµών, (2) η ικανότητα της φορολογικής αρχής να αναλάβει την 

ευθύνη συλλογής των εισφορών, καθώς οι διαδικασίες ήταν όµοιες µε εκείνες που χρησιµοποιούσαν 

για την είσπραξη των φόρων και (3) το γεγονός ότι η φορολογική αρχή ήταν συνηθισµένη στη 

διαχείριση µεγάλου όγκου πληροφοριών µε τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων. 

Παρά την οµαλή εφαρµογή της ενοποίησης παρουσιάσθηκαν αρχικά κάποια προβλήµατα που 

αντιµετωπίσθηκαν µε την πάροδο του χρόνου, όπως είναι η διαφορά της αντιµετώπισης και της 

προσέγγισης των υπαλλήλων της φορολογικής αρχής και του ασφαλιστικού φορέα, οι οποίοι 

εστιάζουν περισσότερο στις λεπτοµέρειες και στην ιδιαίτερη φύση των εισφορών για την κάλυψη των 

παροχών των ασφαλισµένων, σε αντίθεση µε τους υπαλλήλους της φορολογικής αρχής, οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν συγκεντρωτικά τα έσοδα προς όφελος όλων των πολιτών.  

Πηγή: World Bank (2010) 
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Πλαίσιο 2.2. Βουλγαρία 

Η ενοποίηση του συστήµατος είσπραξης φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη Βουλγαρία 

πραγµατοποιήθηκε στα µέσα της δεκαετίας του 2000. Από το 2002 ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισµός 

Εσόδων (National Revenue Agency), ο οποίος ξεκίνησε τη λειτουργία του µετά από τρία χρόνια 

προετοιµασίας το 2006.  

Πριν από την ενοποίηση και την ίδρυση του Εθνικού Οργανισµού Εσόδων, η Γενική Φορολογική 

∆ιεύθυνση ήταν υπεύθυνη για την είσπραξη των φόρων και το Εθνικό Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης 

ήταν υπεύθυνο για την είσπραξη των κοινωνικών εισφορών. Οι παρατηρούµενες αδυναµίες του 

φοροεισπρακτικού µηχανισµού καθιστούσαν επίφοβη την ενοποίηση του συστήµατος είσπραξης 

φόρων και εισφορών σε αυτήν τη βάση και για αυτόν το λόγο ιδρύθηκε ο Εθνικός Οργανισµός 

Εσόδων.  

Ο στόχος της ενοποίησης ήταν η αύξηση των εισπράξεων και της αποτελεσµατικότητας, αλλά και η 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών είσπραξης. Ο στρατηγικός σχεδιασµός διήρκησε τρία χρόνια, 

χρησιµοποιώντας εξωτερική τεχνική βοήθεια για το σχεδιασµό του ενιαίου εισπρακτικού φορέα 

(Unified Revenue Agency Project). Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα πιο εξελιγµένο σχέδιο διοικητικής 

µεταρρύθµισης των εσόδων (Revenue Administrative Reform Project) µε τους βασικούς στόχους για 

την ενοποίηση να εντοπίζονται στην προώθηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας, 

στην επαγγελµατική εκπαίδευση του εργατικού δυναµικού και στη µείωση του βάρους συµµόρφωσης 

των φορολογουµένων. 

Μεταξύ των βασικών παραγόντων για την επιτυχία της ενοποίησης του συστήµατος είσπραξης στη 

Βουλγαρία ήταν και η λεπτοµερής προετοιµασία για την ενοποίηση (π.χ. πρόβλεψη για το απαραίτητο 

νοµικό πλαίσιο, ανάπτυξη δεικτών απόδοσης και εργαλείων ανάλυσης, κτλ). Ο στόχος της αυξηµένης 

λειτουργικής αποδοτικότητας απαιτούσε τη δηµιουργία µιας ενιαίας εθνικής βάσης δεδοµένων, µε ένα 

µοναδικό και αξιόπιστο κωδικό και ένα µοναδικό λογαριασµό ανά φορολογούµενο/ασφαλισµένο, ένα 

απλό σύστηµα εγγραφής που θα απαιτούσε µόνο µία επίσκεψη στη σχετική αρχή, ενοποιηµένες 

διαδικασίες και συστήµατα για τις εισφορές και τους φόρους (επεξεργασία, είσπραξη, έλεγχο, 

υπηρεσίες, κτλ), απλοποιηµένα έντυπα και δηλώσεις σε ηλεκτρονική µορφή, κοινή διαδικασία ελέγχου 

για φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, γρήγορη µεταφορά χρηµάτων και πληροφόρησης 

µεταξύ του εισπρακτικού φορέα και των σχετικών ταµείων και ηλεκτρονική πρόσβαση σε 

πληροφορίες και δεδοµένα για την καλύτερη διοίκηση του συστήµατος κοινωνικών παροχών. Για την 

επίτευξη αυτών των σκοπών υιοθετήθηκε ένα σύγχρονο και αποτελεσµατικό λογισµικό εφαρµογών.  

Θα πρέπει θα σηµειωθεί ότι υπήρξε σηµαντική καθυστέρηση 1,5 έτους πέραν του αρχικού 

προγραµµατισµού εξαιτίας της αρχικής επιλογής µη συµβατού λογισµικού, γεγονός που καθυστέρησε 

την πλήρη λειτουργία του ενοποιηµένου πληροφορικού συστήµατος. Ακόµη ένα εµπόδιο προέκυψε 

στο συντονισµό και τη συνεργασία των κρατικών οργανισµών µε τον εισπρακτικό οργανισµό.   

Πηγή: World Bank (2010) 
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Πλαίσιο 2.3. Εσθονία 

To Social Tax Act του 1999 επέφερε ορισµένες σηµαντικές αλλαγές στη συλλογή των 

κοινωνικών εισφορών. Μέχρι το 1999, τα αρµόδια συνταξιοδοτικά γραφεία εισέπρατταν το 

µέρος του «κοινωνικού φόρου» που τους αναλογούσε (20% του ακαθάριστου µισθού), ενώ 

τα ταµεία υγείας εισέπρατταν το τµήµα ασφάλισης υγείας (13% του ακαθάριστου µισθού). 

∆εδοµένου ότι η συλλογή ήταν ξεχωριστή, ορισµένοι εργοδότες αντιµετώπιζαν τα δύο αυτά 

µέρη της κοινωνικής ασφάλισης ως ξεχωριστούς φόρους καλύπτοντας µόνο ένα µέρος των 

εισφορών, ενώ το άλλο καθίσταντο ληξιπρόθεσµο. 

Από το 1999, ο «κοινωνικός φόρος» και οι υπόλοιπες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

εισπράττονται µαζί µε τους φόρους (σε µια ενιαία πληρωµή) από το Estonian Tax and 

Customs Board, µια διοικητική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία ασκεί και 

ελεγκτικά καθήκοντα και είναι υπεύθυνη για την είσπραξη καθυστερηµένων πληρωµών. 

Περαιτέρω εποπτεία ασκείται από το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο είναι 

αρµόδιο για τη γενική διαχείριση και εποπτεία των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Επιπλέον, το Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης της Εσθονίας είναι υπεύθυνο για το 

συνολικό σχεδιασµό και συντονισµό, ενώ τα περιφερειακά γραφεία συντάξεων είναι 

υπεύθυνα για τη διαχείριση σε τοπικό επίπεδο. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπάρχουν ξεχωριστές υπηρεσίες για τη συλλογή των φόρων 

και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης εντός της φορολογικής αρχής καθώς αυτή είναι 

οργανωµένη σύµφωνα µε τις λειτουργίες που επιτελεί και όχι σε σχέση µε τα έσοδα που 

εισπράττει. Οι πληρωµές που εισπράττονται από τη φορολογική αρχή διαχωρίζονται αµέσως 

και µεταφέρονται κατά το τέλος της διαδικασίας συλλογής και σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

(ανά µήνα) στα αντίστοιχα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης είτε απευθείας, είτε µέσω του 

∆ηµοσίου. Τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται µε την είσπραξη καλύπτονται από τον 

κρατικό προϋπολογισµό και δεν υπάρχει πρόσθετη χρέωση για τη διαχείριση της συλλογής 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Με το νόµο του 1999, οι εργοδότες είναι πλέον υποχρεωµένοι να παρέχουν στοιχεία σχετικά 

µε το ποσό του «κοινωνικού φόρου» που καταβάλλουν για κάθε ασφαλισµένο, ενώ στο 

παρελθόν δήλωναν βάσει του συνολικού κόστους µισθοδοσίας. Οι πληροφορίες αυτές 

παρέχονται σε µηνιαία βάση στην εφορία, η οποία διοχετεύει αυτήν την πληροφορία στο 

Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.  

Κατά τη διάρκεια της συγχώνευσης παρατηρήθηκαν κάποια προσωρινά προβλήµατα που 

σχετίζονταν µε τα συστήµατα εγγραφής, υπολογισµού και καταγραφής από την εφαρµογή 

των νέων διαδικασιών και των σχετικών εντύπων µε την εισαγωγή µιας ενιαίας φορολογικής 

δήλωσης για την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

από τον Ιανουάριο του 1999. Παράλληλα παρατηρήθηκαν κάποια προβλήµατα σχετικά µε το 

ανθρώπινο δυναµικό, τα πληροφορικά συστήµατα (ΙΤ), τις δηµόσιες σχέσεις και την 

επικοινωνία. 

Τα αποτελέσµατα της συγχώνευσης ήταν θετικά, καθώς οδήγησε σε ένα πιο αποτελεσµατικό 
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σύστηµα διοίκησης, το οποίο παρέχει µεγαλύτερη ευκολία για τους πολίτες και µείωση του 

διοικητικού φόρτου για τους εργοδότες, ενώ συνέβαλε και στη µείωση των περιπτώσεων 

καθυστερηµένων εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και εισφοροδιαφυγής. Από την άλλη 

πλευρά, και οι ασφαλιστικοί φορείς µπορούν να επικεντρωθούν στο έργο τους χωρίς να 

χρειάζεται να ασχοληθούν µε την είσπραξη των εισφορών. Ασφαλώς για το σκοπό αυτό η 

φορολογική αρχή µετέφερε όλες τις δραστηριότητές της στο διαδίκτυο, το οποίο διευκολύνει 

τη ροή των πληροφοριών.  

Πηγές: Bakirtzi (2011), Leppik  & Võrk (2006).  

 

Πλαίσιο 2.4. Κροατία 

Στην Κροατία, µέχρι τα µέσα του 2001, υπήρχαν ξεχωριστά συστήµατα είσπραξης των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από το Croatian Pension Insurance Institute και το Croatian 

Health Insurance Institute και των φόρων από τις φορολογικές αρχές.  

Τα προβλήµατα που εντόπισε η World Bank (2002) αφορούσαν στο διαχειριστικό φόρτο για 

τους εργοδότες, οι οποίοι έπρεπε να υποβάλλουν πληροφορίες για τις εισφορές και τη 

φορολογία τους σε διαφορετικούς φορείς και µε διαφορετικό τρόπο αναφοράς, αλλά και στο 

κόστος για την εφαρµογή, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των σχετικών διαδικασιών. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε διαχειριστική αναποτελεσµατικότητα στη διαδικασία της 

είσπραξης και της επεξεργασίας των δεδοµένων από τους εισπρακτικούς µηχανισµούς, οι 

οποίοι θα έπρεπε να διατηρούν ανεξάρτητα τµήµατα µε αντίστοιχο αντικείµενο εργασίας. 

Ασφαλώς, υπό αυτές τις συνθήκες παρατηρείται και έλλειψη λογοδοσίας και διαφάνειας στο 

σύστηµα από την αδυναµία διασταύρωσης των δεδοµένων και αυξάνεται η ανάγκη για 

αποτελεσµατικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς.  

Οι µεταρρυθµίσεις του συνταξιοδοτικού συστήµατος στην Κροατία δηµιούργησαν την 

ανάγκη νέων και πιο αποτελεσµατικών διαδικασιών στη συλλογή, την επεξεργασία και τη 

µεταφορά των εισφορών και η φορολογική αρχή είχε πλέον και την αρµοδιότητα είσπραξης 

των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισης (ILO, 2004). Από τον Ιούλιο του 2001, η 

φορολογική αρχή είναι υπεύθυνη και για την είσπραξη των υποχρεωτικών εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (υγείας, ανεργίας και συνταξιοδοτικών εισφορών του πρώτου και 

δεύτερου πυλώνα), ενώ από τον Ιανουάριο του 2003, η φορολογική αρχή έχει επίσης την 

ευθύνη για τον επιτόπιο έλεγχο των εισφορών του δεύτερου πυλώνα.  

Η ενιαία διαδικασία είσπραξης συνέβαλε σηµαντικά στη µείωση του διοικητικού κόστους και 

βελτίωσε την αποτελεσµατικότητα στην είσπραξη των εισφορών λόγω της τεχνογνωσίας και 

της αξιοποίησης του υφιστάµενου δικτύου τοπικών και κεντρικών εφοριών (ILO, 2011). 

Πηγές: ILO (2004, 2011), World Bank (2002). 
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Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 

δηµιουργεί οφέλη µε τη µορφή αποτελεσµατικότερης συλλογής των πληρωµών (Anusic, 

2005). Τα οφέλη αυτά επιτυγχάνονται τόσο µέσα από την απλοποίηση του προσδιορισµού 

και της είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, όσο και από τη µείωση του 

διοικητικού φόρτου για τους εργοδότες και του κόστους εφαρµογής για την κυβέρνηση και 

τις αρµόδιες αρχές. Η εναρµόνιση των κανόνων και η µείωση των αντιφατικών αποφάσεων 

στο εσωτερικό της δηµόσιας διοίκησης στο πλαίσιο δηµιουργίας αυτού του ολοκληρωµένου 

συστήµατος συµβάλλουν µε τη σειρά τους προς αυτήν την κατεύθυνση (Verbeke, 2012). 

Συνοψίζοντας τα κοµβικά σηµεία για το σχεδιασµό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 

συλλογής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών απαιτείται προσοχή στην πληροφόρηση και 

την επικοινωνία, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στα µέτρα συντήρησης του συστήµατος, 

στη διασφάλιση των πληρωµών, στη συµµόρφωση και την εφαρµογή του συστήµατος και 

τέλος στην ίδια τη διαδικασία της ενοποίησης. 

Ακόµη µια µελέτη που υποστηρίζει τα πλεονεκτήµατα της διαδικασίας ολοκλήρωσης των 

συστηµάτων συλλογής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών δηµοσιεύθηκε το 2011 από το 

EISS (Bakirtzi, 2011), τονίζοντας την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος από άποψη 

κόστους και το µειωµένο διοικητικό φόρτο για τη διοίκηση, τους εργοδότες και τους 

ασφαλισµένους. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τη διαδικασία της συλλογής πληρωµών 

και οι αυστηρότερες διαδικασίες ελέγχου και εφαρµογής του συστήµατος είναι σε θέση να 

αυξήσουν και τη συµµόρφωση, διαφυλάσσοντας τη βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής 

ασφάλισης. Επιπλέον, η µελέτη εντοπίζει και τα εµπόδια/προβλήµατα που αντιµετώπισαν 

χώρες στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, τουλάχιστον στην πρώτη φάση εφαρµογής της. Για 

παράδειγµα, στην Εσθονία εντοπίσθηκαν θέµατα επικοινωνίας και προβλήµατα στο 

ανθρώπινο δυναµικό και στο ΙΤ, ενώ υπήρξαν επιπτώσεις στην εγγραφή, τον υπολογισµό και 

την καταγραφή των συστηµάτων από την εφαρµογή των νέων διαδικασιών και την εισαγωγή 

νέων εντύπων (ενιαία φορολογική δήλωση για την παρακράτηση φόρου εισοδήµατος και των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τον Ιανουάριο 1999). Στην Ολλανδία, οι πρακτικές της 

φορολογικής διοίκησης δεν έλαβαν υπ’ όψιν τα ειδικά χαρακτηριστικά και το σκοπό των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς δεν έχουν µόνο το στοιχείο της συλλογής εισφορών, 

αλλά και το στοιχείο των παροχών. Επιπροσθέτως, το λειτουργικό σύστηµα αντιµετώπισε 

προβλήµατα λόγω των µαζικών διαδικασιών, της µεγάλης ροής πληροφοριών, της µεταφοράς 

δεδοµένων, αλλά και της µεταφοράς του προσωπικού, ενώ υπήρξαν και αστοχίες στη 

διαχείριση των αρχείων του ασφαλιστικού (ελλείψεις δεδοµένων ή λάθη). Στο Ηνωµένο 

Βασίλειο, εντοπίσθηκαν ως µειονεκτήµατα η ύπαρξη διαφορετικού νοµικού πλαισίου 

αναφορικά µε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τη φορολογία και η περιορισµένη 

προσοχή που µπορούσε να δώσει η φορολογική αρχή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι βασικές τροποποιήσεις του συστήµατος συλλογής συνοψίζονται σε µεταρρυθµίσεις στα 

κάτωθι πεδία (Bakirtzi, 2011): 

1. Καταγραφή των ασφαλισµένων. 

2. Ενοποίηση λογιστικού και απολογιστικού συστήµατος. 
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3. Ενοποίηση του συστήµατος συλλογής κοινωνικών εισφορών. 

4. Εισαγωγή νέων µεθόδων ελέγχου. 

5. Μεταφορά των εσόδων από τις εισφορές στο αντίστοιχο ταµείο κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Πιο συγκεκριµένα, συνοψίζοντας τα ευρήµατα του EISS (Bakirtzi, 2011) για χώρες της ΕΕ 

(Εσθονία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ολλανδία και Ηνωµένο Βασίλειο), καταγράφονται πρακτικές 

που υιοθετήθηκαν για την εκπλήρωση των ανωτέρω λειτουργιών. Η καταγραφή των 

ασφαλισµένων πραγµατοποιείται µε την παράλληλη δηµιουργία ενός µοναδικού αριθµού 

µητρώου κοινωνικής ασφάλισης και φορολογίας. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί ευεργετικά 

στην απλοποίηση και διευκόλυνση του συστήµατος συλλογής των εισφορών. Επίσης, η 

λεπτοµερής καταγραφή των ασφαλισµένων αποθαρρύνει την εισφοροδιαφυγή µε άµεσα 

θετικά αποτελέσµατα και για τη ρευστότητα του συστήµατος.  

Αναφορικά µε την ενοποίηση του λογιστικού και απολογιστικού συστήµατος, αυτή 

πραγµατοποιήθηκε µέσω της εναρµόνισης της φορολογίας εισοδήµατος µε τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. Επιπρόσθετα, προς αυτήν την κατεύθυνση συµβάλει και η 

διαχειριστική ενοποίηση των εισφορών µέσω µίας ενιαίας δήλωσης (µε τη χρήση του 

µοναδικού αριθµού για κάθε ασφαλισµένο). Η εκτεταµένη χρήση συστηµάτων πληροφορικής 

και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είχε επίσης σηµαντικά αποτελέσµατα στον περιορισµό των 

διπλών λειτουργιών στα συστήµατα λογιστικής και απολογισµού τόσο στο επίπεδο της 

κοινωνικής ασφάλισης, όσο και στο επίπεδο των φόρων. Το διοικητικό κόστος µειώθηκε και 

η αποφυγή λαθών από τον περιορισµό της παράλληλης καταγραφής σε διαφορετικά 

συστήµατα βοήθησε στην αποδοτικότερη λειτουργία των συστηµάτων. Τέλος, το όφελος της 

ενοποίησης έχει θετικό αντίκτυπο και στην επικαιροποίηση των δεδοµένων των 

ασφαλισµένων µε την ταυτόχρονη έκδοση πιστοποιητικού συµµόρφωσης ως αποδεικτικό 

φορολογικής ενηµερότητας για κάθε πολίτη. 

Στο πεδίο της συλλογής των εισφορών, µε τη χρήση µίας ενιαίας φόρµας πληρωµών 

επιτυγχάνεται η απλοποίηση της διαδικασίας, αλλά και η αποφυγή επαναλαµβανόµενων 

διαδικασιών. Η διαδικασία αυτή βοηθά στην ταχύτατη και ασφαλή συλλογή κοινωνικών 

εισφορών, αλλά και στη µεταφορά των δεδοµένων και των κεφαλαίων. 

Η εισαγωγή νέων µεθόδων ελέγχου µε διασταύρωση των δεδοµένων, αλλά και η 

ενσωµάτωση στοιχείων από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διευκολύνει τον εντοπισµό 

πιθανών σφαλµάτων. Οι διαδικασίες επιβολής προστίµων και ελέγχου εκχωρούνται στην 

εισπρακτική αρχή µε θετικά αποτελέσµατα στην αύξηση των εσόδων λόγω της συµµόρφωσης 

των ασφαλισµένων και της αντιµετώπισης περιπτώσεων απάτης.  

Η µεταφορά των εισφορών στο αντίστοιχο ταµείο κοινωνικής ασφάλισης πραγµατοποιείται 

σε τακτική βάση και µέσω εθνικών τραπεζών ή των υπηρεσιών του υπουργείου οικονοµικών. 

Μάλιστα, η επιβολή και χρηµατικής αποζηµίωσης για τυχούσα καθυστέρηση υπαιτιότητας 

του φορέα οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας µεταφοράς των κοινωνικών εισφορών και των 

αντίστοιχων δεδοµένων στο ταµείο κοινωνικής ασφάλισης. 
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Ασφαλώς δε λείπουν οι προκλήσεις από την υιοθέτηση ενός τέτοιου συστήµατος. Σύµφωνα 

µε το EISS (Bakirtzi, 2011), µια τέτοια ενοποίηση ενδέχεται να αντιµετωπισθεί ως µια 

«εξαγορά» της διοίκησης της κοινωνικής ασφάλισης από τις φορολογικές αρχές και όχι ως 

συγχώνευση/ενοποίηση. Πιθανά προβλήµατα µπορεί να προκύψουν από την περιορισµένη 

προσοχή που ενδέχεται να δείξει η φορολογική αρχή για τις εξειδικευµένες ανάγκες του 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. για την έγκαιρη πληρωµή των σχετικών παροχών 

ανά είδος). Είναι πιθανό να υπάρξουν δυσκολίες στο διαχωρισµό µεταξύ των µισθωτών και 

των αυτοαπασχολούµενων αναφορικά µε τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση (π.χ. 

ορισµένες φορές ένα άτοµο µπορεί να θεωρηθεί ως υπάλληλος για φορολογικούς λόγους, 

αλλά ως αυτοαπασχολούµενος για την κοινωνική ασφάλιση ή ακόµα και περιπτώσεις 

πολλαπλών θέσεων εργασίας). ∆ιαφορές, όµως, µπορεί να υπάρξουν ακόµη και στον 

υπολογισµό του εισοδήµατος και την περίοδο αναφοράς αναφορικά µε τους φόρους και τις 

ασφαλιστικές εισφορές. ∆ε θα πρέπει να παραβλέπεται επίσης το θέµα της προστασίας 

προσωπικών δεδοµένων στο σχεδιασµό αυτών των συστηµάτων ανταλλαγής πληροφοριών. 

Μια τέτοια συγχώνευση απαιτεί και την ύπαρξη κατάλληλου διοικητικού και νοµικού 

περιβάλλοντος, µε την εναρµόνιση της συλλογής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών που θα 

την υποστηρίξει αποτελεσµατικά. Τέλος, µια πρόσθετη πρόκληση αφορά τη διαχείριση 

δεδοµένων αναφορικά µε τις συντάξεις αναπηρίας, καθώς σχετίζονται µε σηµαντικό όγκο 

δεδοµένων και η διαχείρισή τους καθίσταται δύσκολη, ιδίως εάν δεν υπάρχει πλήρης 

καταγραφή των ιατρικών δεδοµένων των ασφαλιζοµένων (Barrand et al., 2004). Το σύνολο 

των ιατρικών δεδοµένων είναι δύσκολο να καταγραφεί ηλεκτρονικά, ενώ απαιτείται και η 

συνεχής ενηµέρωση των αρχείων, γεγονός το οποίο αυξάνει την πολυπλοκότητα διαχωρισµού 

µεταξύ των εναλλακτικών παροχών προς τους ασφαλισµένους. Στον όγκο αυτό εάν 

συνυπολογιστούν και τα επιπρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για τους 

ασφαλιζοµένους, όπως η οικογενειακή σύνθεση, τα εισοδήµατα, κτλ. γίνεται κατανοητή η 

υφιστάµενη πρόκληση στην περίπτωση µιας ενιαίας αρχής εισπράξεων.  

 

2.4 Σύνοψη ενότητας 

Η ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηµατοδότησης έχει οδηγήσει τις διοικήσεις των 

ασφαλιστικών οργανισµών να λάβουν µέτρα για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και 

της λογοδοσίας (Orton, 2010). Η σχετική βιβλιογραφία και η διεθνής εµπειρία έχουν 

αναδείξει τη συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 

ταυτόχρονη µείωση του διοικητικού κόστους µέσω µεταρρυθµίσεων σε διοικητικό και 

οργανωτικό επίπεδο. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση συµβάλει και η παρατηρούµενη τάση ενοποίησης των 

συστηµάτων είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων, µε τον ενιαίο 

εισπρακτικό µηχανισµό να έχει τη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσµατικός λόγω των 

οικονοµιών κλίµακας (Barrand et al., 2004; Enoff και McKinnon, 2011). Οι Enoff και 

McKinnon (2011) τονίζουν ότι δεν υπάρχει ένας βέλτιστος τρόπος είσπραξης των εισφορών, 

καθώς υπάρχει ένας συνδυασµός παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της 
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διαδικασίας, όπως είναι ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή, η ωριµότητα του 

προγράµµατος κοινωνικής ασφάλισης, ο βαθµός κάλυψης των ασφαλισµένων (όσο 

µεγαλύτερος είναι ο βαθµός κάλυψης διευκολύνεται η διαδικασία του ελέγχου), το µέγεθος 

και η ποικιλοµορφία του εργατικού δυναµικού, ο βαθµός αυτοµατοποίησης του συστήµατος, 

ο βαθµός συντονισµού µε εξωτερικούς οργανισµούς, η συνεχής αξιολόγηση και προσαρµογή 

των πολιτικών και πρακτικών συλλογής και η κουλτούρα σχετικά µε την κοινωνική 

ασφάλιση. 

Οι δοµές στον ιδιαίτερα σηµαντικό τοµέα της είσπραξης των κοινωνικών εισφορών 

οργανώνονται µε δύο βασικές µορφές. Η πρώτη αφορά παράλληλα συστήµατα εισπράξεων 

των ασφαλιστικών οργανισµών µέσω των οποίων διενεργούνται οι εισπράξεις ή/και 

καταβάλλονται οι παροχές προς τους δικαιούχους, ενώ η δεύτερη µορφή αφορά µια 

ενοποιηµένη δοµή είσπραξης εισφορών και φόρων. Στις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης 

παραδοσιακά σχεδιάστηκαν παράλληλα συστήµατα για την είσπραξη των εισφορών, µε 

χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη Γερµανία και τη Γαλλία. Εντούτοις, παρατηρείται η τάση 

αναδιάρθρωσης των παράλληλων συστηµάτων σε ενιαία συστήµατα εισπράξεων, µε στόχο τη 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα, όπως για παράδειγµα στη Σουηδία και το Ην. Βασίλειο, 

αλλά και σε χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης, όπως είναι η Κροατία και η 

Βουλγαρία.  

Η ορθή καταγραφή των δεδοµένων αποτελεί τη βασικότερη διαδικασία που απαιτείται, 

δεδοµένου ότι οι ασφαλιστικοί οργανισµοί διατηρούν µεµονωµένες εγγραφές για κάθε 

ασφαλιζόµενο, οποιαδήποτε ασφαλιστική σχέση και αν υπάρχει, καθώς τα περισσότερα 

συνταξιοδοτικά προγράµµατα απαιτούν την παρακολούθηση των εσόδων ή/και των 

εισφορών από ιδιώτες προκειµένου να µεριµνήσουν για τις σχετικές παροχές. Το σύνολο των 

αρχείων θα πρέπει να ενηµερώνεται, τόσο όσον αφορά τις οιεσδήποτε µεταβολές στο θεσµικό 

πλαίσιο, όσο και µε τον ασφαλιστικό «βίο» του ασφαλισµένου. Όλες αυτές οι 

δραστηριότητες µπορεί να είναι αποδοτικά και αποτελεσµατικά αυτοµατοποιηµένες µε τη 

χρήση ενός ενιαίου µηχανογραφικού συστήµατος ανά οργανισµό και ενός ενιαίου 

συστήµατος για το σύνολο των ασφαλιζοµένων στην οικονοµία.  

Η ύπαρξη ενός ενιαίου µηχανισµού είσπραξης τόσο των φορολογικών εσόδων, όσο και των 

εισφορών, αποτελεί για τις χώρες που εφαρµόζεται βασική µεταρρυθµιστική τοµή, καθώς µε 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των εσόδων από µια ενιαία 

εισπρακτική αρχή. Η τάση αυτή επιλέγεται από πολλές χώρες για τον καλύτερο συντονισµό, 

την αποτελεσµατικότητα του µηχανισµού, τη διασταύρωση στοιχείων, την αντιµετώπιση του 

προβλήµατος της εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής, δεδοµένου ότι η διασταύρωση των 

στοιχείων που λαµβάνονται από πολλούς οργανισµούς κρίνεται µη αποδοτική. Παράλληλα, 

µέσω της διαδικασίας των κοινών ελέγχων, ο µέσος χρόνος ελέγχου µπορεί να µειωθεί 

σηµαντικά.  

Ο πρωταρχικός στόχος της ενοποίησης του συστήµατος συλλογής των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης είναι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή απόδοση της συλλογής των εισφορών και 

η µείωση του λειτουργικού και διοικητικού κόστους. Το ίδιο αποτέλεσµα θα µπορούσε να 

επιτευχθεί βραχυπρόθεσµα µέσω των κοινών ελέγχων µεταξύ διαφόρων οργανισµών, ως 
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υποκατάστατο µέτρο. Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Barrand et al. (2004), για ένα 

µακροπρόθεσµο σταθερό ασφαλιστικό σύστηµα, η διατήρηση πολλών οργανισµών κρίνεται 

λιγότερο αποτελεσµατική, συγκριτικά µε µια πλήρως οργανωµένη υπηρεσία είσπραξης 

φόρων και εισφορών. Υπό αυτό το πρίσµα, η αναδιοργάνωση των ασφαλιστικών οργανισµών 

και των εισπρακτικών µηχανισµών συνοδεύεται από ταυτόχρονη αναδιοργάνωση της 

φορολογικής διοίκησης και του σχετικού µηχανισµού, ενώ προσδιορίζονται και διαδικασίες 

για τη µεταβίβαση της αρµοδιότητας είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη 

φορολογική διοίκηση. Τα κύρια οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη της συλλογής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση είναι (1) η δηµιουργία 

συνεργειών µεταξύ των οργανισµών και των βασικών λειτουργιών τους και (2) η µείωση του 

διοικητικού και λειτουργικού κόστους.  

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η απλή συγχώνευση του συστήµατος πληρωµών δεν µπορεί 

να αποτελέσει εγγύηση για την επιτυχία του εγχειρήµατος (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο). 

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα των Enoff και McKinnon (2011), προβλήµατα εισφοροδιαφυγής 

και ελλιπούς αναφοράς υπάρχουν ακόµη και σε περιπτώσεις όπου η διαδικασία είσπραξης 

έχει περάσει σε έναν οργανισµό. Απαιτείται, λοιπόν, µια συντονισµένη προσπάθεια και 

ολοκληρωµένος σχεδιασµός, µε έµφαση στη συλλογή των δεδοµένων, αλλά και στις σχετικές 

διαδικασίες εξασφαλίζοντας ότι καλύπτουν όχι µόνο τις ανάγκες της φορολογικής αρχής, 

αλλά και τη διοίκηση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης.  

Η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα συνήθως χρειάζεται αρκετά χρόνια 

για το σχεδιασµό και την υλοποίησή του, καθώς απαιτείται προσεκτικός σχεδιασµός και 

σταδιακή εφαρµογή. Οι γρήγορες αλλαγές, είναι πιθανότερο να επιτύχουν σε µικρές 

οικονοµίες ή σε χώρες όπου ήδη έχουν εκσυγχρονισµένους οργανισµούς και κοινωνική 

αποδοχή για την επερχόµενη ενοποίηση (π.χ. Σουηδία, ∆ανία). Η κατανόηση της 

υφιστάµενης κατάστασης και των συνθηκών (θεσµικών, οργανωτικών, λειτουργικών, κτλ) 

είναι καθοριστικής σηµασίας. Παράλληλα, στο πλαίσιο του σχεδιασµού εντάσσεται και η 

ανάπτυξη των εργαλείων ανάλυσης που θα βοηθήσουν και στην αξιολόγηση της 

αποτελεσµατικότητας της διοίκησης και του ενιαίου συστήµατος είσπραξης (π.χ. Βουλγαρία). 

Τέλος, έµφαση θα πρέπει να δοθεί σε πιθανά εµπόδια και παράγοντες κινδύνου, όπως είναι τα 

εµπόδια που υπάρχουν από το υπάρχον νοµικό πλαίσιο (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο), αλλά και 

πιθανά προβλήµατα ασυµβατότητας των πληροφοριακών συστηµάτων και του λογισµικού 

που µπορεί να κοστίσουν σε χρόνο και χρήµατα (π.χ. Βουλγαρία).  

Τα ανωτέρω σηµεία έχουν πρακτική εφαρµογή και στην περίπτωση της διοικητικής και 

λειτουργικής ενοποίησης των ασφαλιστικών ταµείων και δεν περιορίζονται µόνο στην 

ενοποίηση των εισπρακτικών µηχανισµών. Επιπροσθέτως, από το παράδειγµα της Γαλλίας 

γίνεται σαφής η ανάγκη για την λεπτοµερή προετοιµασία και προεργασία της συγχώνευσης 

σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαιτέρως σηµαντική αναδεικνύεται η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων 

και η κατάλληλη επικοινωνία των στόχων και της αναγκαιότητας του εγχειρήµατος για την 

αποφυγή αντιδράσεων. Ασφαλώς δεν απαιτείται η αποδοχή µόνο των ίδιων των εργαζοµένων 

στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης αλλά και των υπολοίπων κοινωνικών εταίρων και κυρίως 
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των ασφαλισµένων για τη δηµιουργία εµπιστοσύνης, η οποία είναι απαραίτητη για την 

υποστήριξη του εκσυγχρονισµού των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 

Η διεθνής εµπειρία έχει αναδείξει πλήθος παραδειγµάτων χωρών που εκµεταλλεύονται τα 

πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τεχνολογίας και του διαδικτύου για την ενηµέρωση των 

πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την επακόλουθη 

µείωση του λειτουργικού κόστους (π.χ. Σουηδία, Φινλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία). Η 

ταχύτατη τεχνολογική πρόοδος συµβάλει καθοριστικά στην προσωποποιηµένη και άµεση 

επικοινωνία µε έµφαση στην ποιότητα και την αποτελεσµατικότητα (π.χ. Γαλλία). Σε κάθε 

περίπτωση, τα αποτελέσµατα οποιασδήποτε µεταρρύθµισης θα πρέπει να είναι µετρήσιµα και 

να επιτρέπουν την αξιολόγηση σε οικονοµικούς όρους, αλλά και σε όρους αποδοτικότητας 

και ποιότητας (π.χ. Φινλανδία, Γαλλία). 

Συνοψίζοντας κάποια επιτυχηµένα παραδείγµατα χωρών της ΕΕ, έµφαση θα πρέπει να δοθεί 

και στα ακόλουθα στο πλαίσιο µιας διοικητικής µεταρρύθµισης:  

� Απλοποιηµένοι κανόνες και νοµοθεσία (π.χ. Σουηδία). 
� Τυποποίηση και αυτοµατοποίηση των διαδικασιών (π.χ. Εσθονία). 
� Σύγχρονες µέθοδοι διοίκησης (π.χ. σύστηµα διαχείρισης κινδύνου, 

αυτοµατοποιηµένη επιλογή για ελέγχους - Σουηδία). 
� ∆ηµιουργία κέντρων εξυπηρέτησης των πολιτών σχετικά µε ασφαλιστικά και 

φορολογικά θέµατα, “one stop shop” (π.χ. Φινλανδία). 
� Σταδιακή εφαρµογή της διοικητικής µεταρρύθµισης µε ενεργό συµµετοχή των 

κοινωνικών εταίρων (π.χ. Γαλλία). 

� Απλοποίηση διαδικασιών πληρωµής µέσω ενοποίησης των εισπρακτικών 
µηχανισµών φόρων και ασφαλιστικών εισφορών (π.χ. Βουλγαρία, Εσθονία, 
Ολλανδία, Σουηδία και πολλές ακόµη χώρες), οφειλών (π.χ. Ιταλία – Equitalia s.p.a.) 
ή των σχετικών διαδικασιών (π.χ. Ιταλία - ενιαίο έντυπο F24). 

� Λεπτοµερής προετοιµασία για την ενοποίηση ταµείων (π.χ. Γαλλία) ή των 
συστηµάτων είσπραξης (π.χ. Βουλγαρία) (π.χ. πρόβλεψη για το απαραίτητο νοµικό 
πλαίσιο, ανάπτυξη δεικτών απόδοσης και εργαλείων ανάλυσης).  

� Εναρµόνιση των περιόδων πληρωµής (π.χ. Σουηδία). 
� ∆ιαχείριση των ανθρώπινων πόρων στο πλαίσιο των αλλαγών που προκύπτουν από 

τη συγχώνευση των εισπρακτικών µηχανισµών (π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο) ή των 
ασφαλιστικών ταµείων (π.χ. Γαλλία). 

� Μέτρα παρακίνησης της ορθής «φορολογικής συµπεριφοράς» µέσω ειδοποιήσεων 
σχετικά µε τις οφειλές, τις προθεσµίες πληρωµής, κτλ, αλλά και µέσω ενηµέρωσης 
στα ΜΜΕ (π.χ. Εσθονία). 

� Συνεργασία µε άλλους φορείς (π.χ. συνεργασία INPS µε το Εµπορικό Επιµελητήριο 
για τον προσδιορισµό των ανασφάλιστων εργαζοµένων - Ιταλία). 
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2.5 Παράρτηµα κεφαλαίου 2 

Πίνακας Π 2.1: ΑΕΠ και δαπάνες για συντάξεις, το 2007 και το 2011 (σε τρέχουσες τιµές) 

ΑΕΠ 
(εκατ. ευρώ) 

∆απάνη για συντάξεις 
(εκατ. ευρώ) 

Χώρα 2007 2011 
Μεταβολή 

(%) 

Μεταβολή 
(σε εκατ. 

ευρώ) 2007 2011 
Μεταβολή 

(%) 

Μεταβολή 
(σε εκατ. 

ευρώ) 

Ιταλία 1.554.198,9 1.579.946,4 1,66% 25.747,5 225.369,0 254.535,0 12,94% 29.166,0 

Ελλάδα 223.160,1 208.531,7 -6,56% -14.628,4 27.442,5 31.138,8 13,47% 3.696,3 

Πορτογαλία 169.319,2 171.126,2 1,07% 1.807,0 21.342,2 25.281,7 18,46% 3.939,5 

Αυστρία 274.019,8 299.240,4 9,20% 25.220,6 37.722,5 44.169,6 17,09% 6.447,0 

Γαλλία 1.886.792,1 2.001.398,0 6,07% 114.605,9 247.626,7 290.464,4 17,30% 42.837,7 

∆ανία 227.533,9 240.487,1 5,69% 12.953,2 28.209,9 34.354,8 21,78% 6.144,9 

EA-18 9.051.697,9 9.443.972,8 4,33% 392.274,9 1.107.070,5 1.264.943,0 14,26% 157.872,5 

Σερβία 28.473,9 31.472,4 10,53% 2.998,5 4.170,9 

Ολλανδία 571.773,0 599.047,0 4,77% 27.274,0 69.041,0 77.841,0 12,75% 8.800,0 

EE-28 12.473.648,9 12.711.209,7 1,90% 237.560,8 1.643.580,0 

Φινλανδία 179.830,0 188.744,0 4,96% 8.914,0 19.334,9 23.621,2 22,17% 4.286,3 

Βέλγιο 335.815,0 369.258,0 9,96% 33.443,0 36.086,4 45.711,6 26,67% 9.625,2 

Γερµανία 2.428.500,0 2.609.900,0 7,47% 181.400,0 302.070,5 322.372,9 6,72% 20.302,4 

Ελβετία 329.214,4 474.689,2 44,19% 145.474,8 39.440,0 58.309,5 47,84% 18.869,5 

Ην. Βασίλειο 2.086.519,9 1.770.909,6 -15,13% -315.610,3 209.529,8 208.662,7 -0,41% -867,1 

Πολωνία 311.001,7 370.850,6 19,24% 59.848,9 36.035,3 42.869,9 18,97% 6.834,6 

Σουηδία 337.944,2 385.450,7 14,06% 47.506,5 39.126,4 44.311,9 13,25% 5.185,6 

Σλοβενία 34.593,6 36.150,0 4,50% 1.556,4 3.368,6 4.132,2 22,67% 763,7 

Ισπανία 1.053.161,0 1.046.327,0 -0,65% -6.834,0 97.207,4 119.176,6 22,60% 21.969,1 

Ουγγαρία 99.422,8 98.920,6 -0,51% -502,2 10.465,3 10.933,1 4,47% 467,8 

Κροατία 43.380,4 44.191,0 1,87% 810,6 4.668,1 
∆ηµοκρατία 
της Τσεχίας 131.908,6 155.486,0 17,87% 23.577,4 10.468,1 15.033,5 43,61% 4.565,4 

Λουξεµβούργο 37.496,8 41.729,7 11,29% 4.232,9 3.089,6 3.953,9 27,97% 864,3 

Μάλτα 5.575,4 6.693,9 20,06% 1.118,5 493,6 619,3 25,47% 125,7 

Ρουµανία 124.728,5 131.478,0 5,41% 6.749,5 8.038,9 12.065,7 50,09% 4.026,8 

Βουλγαρία 30.772,4 38.504,9 25,13% 7.732,5 2.109,1 3.364,5 59,52% 1.255,4 

Κύπρος 15.901,5 17.878,0 12,43% 1.976,5 1.051,4 1.558,7 48,24% 507,3 

Ισλανδία 14.932,4 10.087,2 -32,45% -4.845,2 1.038,3 872,7 -15,95% -165,6 

Λετονία 21.026,5 20.211,3 -3,88% -815,2 1.115,7 1.746,1 56,51% 630,4 

Νορβηγία 287.712,2 352.962,8 22,68% 65.250,6 22.101,0 29.862,2 35,12% 7.761,2 

Σλοβακία 54.810,8 68.974,2 25,84% 14.163,4 3.982,5 5.729,7 43,87% 1.747,2 

Εσθονία 16.069,4 16.216,4 0,91% 147,0 927,4 1.297,8 39,94% 370,4 

Λιθουανία 28.738,8 30.958,5 7,72% 2.219,7 1.891,2 2.372,9 25,47% 481,7 

Ιρλανδία 189.654,7 162.599,7 -14,27% -27.055,0 9.798,6 11.592,5 18,31% 1.793,9 
Σηµείωση: Για Σερβία, ΕΕ-28, Κροατία δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για το 2007.  
Πηγή: Eurostat, European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS) 
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