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Ασφαλιστικό
Το κράτος χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία 

και όχι οι ασφαλισμένοι τους

 Dr ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καρδιολόγος, Εκπρόσωπος του ΠΙΣ στην CPME και UEMS

Από τη δημιουργία των ασφαλι-
στικών ταμείων μεταπολεμικά 
και από την έναρξη της συγκέ-

ντρωσης των πρώτων εισφορών των 
ασφαλισμένων μέχρι σήμερα, όλες οι 
κυβερνήσεις που κυβέρνησαν το τόπο 
είχαν «βάλει στο μάτι» τα αποθεματικά 
των ταμείων. 

Οι κυβερνήσεις της ΕΡΕ για πολλά χρό-
νια υποχρέωναν τα ταμεία να καταθέτουν 
τα αποθεματικά τους, άτοκα, στην Τράπε-
ζα της Ελλάδος. Ακολούθησαν οι κυβερ-
νήσεις του ΠΑΣΟΚ που οδήγησαν, με την 
πολιτική τους, ένα μεγάλο μέρος των απο-
θεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο 
χρηματιστήριο. Όλοι ενθυμούνται ότι τα πε-
ρισσότερα από αυτά χάθηκαν. Η κατασπα-
τάληση των αποθεματικών ολοκληρώθη-
κε με την αγορά δομημένων ομόλογων, 
που απέφεραν σε αγνώστους, μίζες μερι-
κών δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κα-
λείται να πληρώσει για δεύτερη φορά ο 
Έλληνας πολίτης, μια που οι μίζες θα επι-
στραφούν στα ασφαλιστικά ταμεία από τον 
προϋπολογισμό! Τέτοια μανία για τη δια-
σπάθιση των αποθεματικών των ασφαλι-
στικών ταμείων από τους πολιτικούς της 
χώρας τα τελευταία 50 χρόνια, που δεν 
έχουν κανένα λόγο να τα ακουμπήσουν, 
δε διαπιστώνεται για κανένα άλλο οικονο-
μικό κεφάλαιο, κρατικό ή κοινοτικό, στη 
μεταπολεμική ιστορία της Ελλάδος.

Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις δέχονται έντονες πιέσεις από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή να μεταρρυθμίσουν το 
ασφαλιστικό, υποστηρίζοντας ότι στα επό-
μενα 20 χρόνια το κράτος δε θα μπορεί να 
πληρώνει τις συντάξεις στους συνταξιού-
χους των ασφαλιστικών ταμείων. Για μια 
ακόμη φορά οι ελληνικές υπηρεσίες πα-
ραπληροφορούν την Ενωμένη Ευρώπη. 
Τα στοιχεία που στέλνουν για το ασφα-
λιστικό είναι λάθος. Δε γίνεται διαχωρι-
σμός μεταξύ του ποσού που προορίζεται 
για τις συντάξεις και αυτού που καταλή-

γει στις υπόλοιπες παροχές π.χ. Πρόνοια 
και Υγεία. Στατιστικά, ο λογαριασμός για 
τις κοινωνικές δαπάνες είναι κοινός. Για το 
2006 οι Κοινωνικές Δαπάνες ξεπέρασαν 
τα €39,5 δισ. (συντάξεις €24,5 δισ., πα-
ροχές υγείας €11 δισ., πρόνοια €4 δισ.). 
Αυτός ο κοινός λογαριασμός των €40 δισ. 
περίπου τρομάζει την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή η οποία πιέζει την Ελλάδα για άμεσες 
και ριζικές αλλαγές.

Η μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού πρέ-
πει να στηριχθεί σε 3 άξονες, αν επιθυ-
μούμε να αποκτήσουμε ένα σύστημα δί-
καιο και βιώσιμο. 

Α. Όλες οι πτυχές του 
ασφαλιστικού στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων με διαφάνεια

1. Το κράτος χρωστάει στα ασφαλιστικά 
ταμεία. Ο πρώην Διοικητής του ΙΚΑ Βαρ-
θολομαίος δήλωσε το Σεπτέμβριο του 
2006: «Το ΙΚΑ δε θα έχει πρόβλημα μέ-
χρι το 2018 αν μας δώσει τα €8 δισ. που 
μας χρωστάει το κράτος».

2. Εισφοροδιαφυγή. Μελέτη της Eurostat 
που συγκρίνει τα συνταξιοδοτικά συστή-
ματα στα κράτη μέλη της Ε.Ε. αποκαλύ-
πτει ότι, μετά την Ισπανία, η Ελλάδα, είναι 
η χώρα που πληρώνει τα λιγότερα χρή-
ματα σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
και προστασίας, ενώ οι εργαζόμενοι, οι 
επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της 
οικονομικής στήριξης του ασφαλιστικού 
συστήματος: €1.282 το χρόνο ανά ασφα-
λισμένο, με πρώτη τη Δανία με €8.000 
και μπροστά από την Ελλάδα η Κύπρος 
με €1.860.

Με αποκλειστική ευθύνη της εκάστοτε 
κυβέρνησης, η οποία διορίζει κομματικά 
στελέχη στις Διοικήσεις των ασφαλιστικών 
ταμείων, το 2006 η εισφοροδιαφυγή ξεπέ-
ρασε τα €4,5 δισ. στο σύνολο των ασφα-
λιστικών ταμείων, ενώ στο ΙΚΑ ξεπέρασε τα 
€2 δισ. Ένας στους έξι εργαζόμενους είναι 

ανασφάλιστος (ένα εκατομμύριο ανασφά-
λιστοι) και μία στις εφτά επιχειρήσεις είναι 
αδήλωτη στην εφορία, το 2006.

3. Εξακόσια εκατομμύρια ευρώ χάνονται 
κάθε χρόνο από κακοδιαχείριση των ασφα-
λιστικών ταμείων από τις κομματικές τους 
διοικήσεις. Για γκρίζες ζώνες ομιλεί ο Υπο-
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Β. Κοινωνική Δικαιοσύνη
Οι συνταξιούχοι σήμερα αντιστοιχούν στο 

16% του ελληνικού πληθυσμού: περίπου 
2,2 εκατομμύρια Έλληνες, που παίρνουν 
2,7 εκατομμύρια συντάξεις. Ένας αριθμός 
συνταξιούχων παίρνει 2 ή και περισσότε-
ρες συντάξεις. Τα 2/3 των συνταξιούχων 
πήραν σύνταξη πριν από τα 65 τους χρό-
νια (από 55 έως 64 ετών). Το 1/3 των συ-
νταξιούχων πήρε σύνταξη πριν τα 55 τους 
χρόνια (από 46 έως 55). Μόνον το 2,5% 
συνταξιοδοτείται πάνω από τα 67 του χρό-
νια. Το 27% εξ αυτών ζουν κάτω από τα 
όρια της φτώχιας.

Απέναντι σε αυτούς, έχουμε συνταξιού-
χους που απολαμβάνουν συντάξεις για τις 
οποίες ποτέ τους δεν κατέβαλαν συνταξι-
οδοτικές εισφορές ή μόνον ένα μικρό μέ-
ρος απ’ αυτές. Αυτοί είναι:

α. Διοικητές ΔΕΚΟ, Τραπεζών, Κρατι-
κών Οργανισμών κ.λπ. με διάρκεια απα-
σχόλησης από 6 μήνες έως 4 χρόνια και 
πάνω (σπανίως).

β. Βουλευτές που δε συμπλήρωσαν 
35ετία. Αποτελεί πρόκληση για κάθε συ-
νταξιούχο το γεγονός ότι ο κάθε πολιτικός 
δε συνεχίζει να καταβάλει ο ίδιος, εφόσον 
δε συνεχίζει να εκλέγεται, τις ασφαλιστι-
κές του εισφορές μέχρι τη συμπλήρωση 
35ετίας, για να πάρει τη σύνταξή του, όπως 
όλοι οι Έλληνες.

Παίρνουν σύνταξη ακόμη και βουλευ-
τές που δε συμπλήρωσαν ούτε την τετρα-
ετία στο αξίωμα, με σχετικά πρόσφατη 
νομοθετική ρύθμιση, με την οποίαν αρ-
κούν δύο μάρτυρες οι οποίοι θα καταθέ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ. ΚΑΤΑΣΤΑΣη ΤωΝ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚωΝ ΤΑΜΕΙωΝ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΥψηΛΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝωΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Ασφαλιστικά Ταμεία Ποσοστό %  Αναλογία ανά κεφαλή Αριθμός
 στις εισφορές ασφαλ/νου ασφαλ/νων

1. Ταμείο Αλληλοβ/ας Εθνικού Τυπογραφείου 1.871% €3.313
2. Ενιαίος Δημοσ/κός Οργανισμός Ασφάλισης και Περίθαλψης 556% €6.674 1.561
3. Ταμείο Ασφαλ. Ιδιωτικών Συντακτών και Υπ/λων Τύπου 209% €2.817  499
4. Κλάδος Φωτ. Εικον. Επ. Τηλεόρασης 891% €16.335 67
5. Κλάδος Ανταπ/τών Ξένου Τύπου 488% €13.897 37
6. Ταμείο Επικ/κής Ασφ. Προσ/κού ΕΡΤ – Τουρισ. 317% €6.415 3.495
7. Ταμείο Νομικών 69% €2.637 16.242
8. Ταμείο Ασφ/σης Προσ/κού ΟΤΕ 159% €9.104 41.908
9. Ταμείο Επικ/κής Ασφ/σης Προσ. Τσιμεν. 115% €1.709 4.411
10. Ταμείο Ασφ. Τεχνικών Τύπου Αθηνών 194% €5.204 1.174
11. Μετοχ. Ταμείο Υπαλ. Τραπέζης Ελλάδος 73% €4.587 4.527
12. Ταμείο Ηλεκ. Σιδηρ/μων Αθηνών Πειραιώς 114% €12.376 1.767
13. Ταμείο Συντ. Εφημερίδ. και Υπαλ. Πρακ. Αθηνών 202% €9.950 893
14. Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ 93% €9.945 29.176
15. Ταμείο Πρόν. – Επικουρ. Ασφ. Προσ. Ιπποδρομιών 45% €2.870 106
16. Ταμείο Επικουρ. Ασφάλισης Προσ. Εταιρ. Πετρελαιοειδ. 123% €3.047 3.149
17. Ταμείο Συντ. & Προν. Προσ. Αγροτικής Τράπεζας 47% €5.028 6.560

σουν ότι οι βουλευτές αυτοί διώχτηκαν 
από τη χούντα, χωρίς κανένα άλλο απο-
δεικτικό στοιχείο.

Ας μην ξεχνάμε τους παχυλούς μισθούς 
που απολαμβάνουν κατά τη θητεία τους 
και για ορισμένους απ’ αυτούς το μαύρο 
χρήμα που αποκομίζουν. 

Τη μεγάλη δε φορολογία τους (φο-
ρολογικός συντελεστής 40%) ο σημερι-
νός υπουργός Οικονομίας έχει υποσχεθεί 
ότι θα προσπαθήσει να τη μειώσει, κα-
θιερώνοντας μοναδικό συντελεστή 25% 
για όλα τα εισοδήματα ανεξάρτητου πη-
γής (ακόμη και για αυτά που προέρχονται 
από μαύρο χρήμα) και για όλους τους συ-
νταξιούχους.

γ. Κορυφαίοι συνδικαλιστές διέθεταν μέ-
χρι το Μάη του 1999 ταμείο επικουρικής 
ασφάλισης εκπροσώπων και υπαλλήλων 
εργατικών και επαγγελματικών οργανώσε-
ων, με κοινωνικό πόρο ο οποίος ξεπερ-
νούσε τα 3,4 δισ. δραχμές με τις εισφορές 
τους να μην ξεπερνούν τα 52 εκατ. δραχ-

μές! Μετά το 1999 το ταμείο των κορυ-
φαίων και ολίγων συνδικαλιστών, επει-
δή κατάλαβαν και οι ίδιοι ότι προκαλούν 
τους εργαζόμενους, το ενέταξαν στο ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό 
του από 176 δισ. σε 280 δισ. δραχμές, 
εκ των οποίων τα 104 δισ. δραχμές βα-
φτίζονται εισφορές εργαζομένων και ερ-
γοδοτών, ο δε κοινωνικός πόρος μειώνε-
ται στα 10 εκατ. δραχμές. Ο αριθμός των 
ασφαλισμένων στο ταμείο τον Αύγουστο 
του 1996 ξεπερνούσε τους 2.400 ενώ των 
συνταξιούχων τους 4.500. 

δ. Ανάπηροι «μαϊμούδες». Πλήρωσαν 
εισφορές για μερικά χρόνια και στη συ-
νέχεια με παράνομους τρόπους πήραν 
ψεύτικες αναπηρικές συντάξεις, ενώ συνε-
χίζουν να δουλεύουν χωρίς κανένα πρό-
βλημα υγείας.

ε. Ε.Κ.Α.Σ. Αποτελεί οικονομική ενίσχυ-
ση (€0,8 δισ. το 2006) για συνταξιούχους 
που παίρνουν συντάξεις πείνας, διότι στα 
20 τους χρόνια και για πολλά χρόνια μετά, 

δεν πλήρωναν εισφορές, διότι δεν είχε δη-
μιουργηθεί συνταξιοδοτική συνείδηση στη 
μεταπολιτική εποχή στους Έλληνες πολί-
τες. Αυτή η οικονομική ενίσχυση θα πρέ-
πει για του νέους συνταξιούχους σταδιακά 
να μειωθεί, διότι η συνέχισή της θα αποτε-
λέσει κίνητρο εισφοροδιαφυγής. 

Κοινωνικοί πόροι
Σε ορισμένα «προνομιούχα» ασφαλι-

στικά ταμεία, οι συντάξεις των ασφαλι-
σμένων τους διπλασιάζoνται, βλέπε πολ-
λαπλασιάζονται. 

Αυτές οι αυξήσεις προέρχονται από υπο-
χρεωτικές συνεισφορές που επιβάλλονται 
στο σύνολο του ελληνικού λαού. Αυτές 
οι αναγκαστικές συνεισφορές αποτελούν 
τους κοινωνικούς πόρους. 

Σαν κοινωνικοί πόροι χαρακτηρίζονται 
ορισμένες ειδικές εισφορές, των οποίων 
διακριτικό γνώρισμα είναι ότι αυτοί που 
βαρύνονται με τις εισφορές δε συνδέο-
νται με τον οργανισμό με την ιδιότητα του 

* Τα στοιχεία που παρατίθενται προέρχονται από τον «Κοινωνικό Προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» του έτους 2006.
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ασφαλισμένου, υπέρ του οποίου εισπράτ-
τεται η εισφορά. Οι κοινωνικοί πόροι για το 
2006 ανήλθαν στα €2,7 δισεκατομμύρια 
επί συνόλου συντάξεων €24,5 δισεκατομ-
μυρίων. Ο αριθμός των συνταξιούχων που 
επωφελείται το παραπάνω ποσό των κοι-
νωνικών πόρων ξεπερνά τις 150.000, επί 
συνόλου συνταξιούχων 2.268.349.

Επί κυβερνήσεων Σημίτη δημιουργή-
θηκε ο Λ.Α.Φ.Κ.Α., με σκοπό να συγκε-
ντρωθούν σ΄ αυτόν όλοι οι κοινωνικοί πό-
ροι και με αυτούς να ενισχύονται τα ταμεία 
που θα παρουσιάσουν οικονομικά προ-
βλήματα. Η πρώτη και η τελευταία κίνη-
ση ήταν να ενταχθεί στο Λ.Α.Φ.Κ.Α. μό-
νον ο κοινωνικός πόρος του Τ.Σ.Α.Υ. ενώ 
οι άλλοι έμειναν ανέπαφοι. Σημειωτέον ότι 
από πολλά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή πιέζει τις ελληνικές κυβερνήσεις να κα-
ταργήσουν τους κοινωνικούς πόρους (φό-
ροι υπέρ τρίτων). 

Στον πίνακα 1 παρατίθεται κατάστα-
ση από τα ασφαλιστικά ταμεία που απο-
λαμβάνουν του υψηλότερους κοινωνι-
κούς πόρους.

Επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό

Το ασφαλιστικό, όμως, σύστημα δε 
χρηματοδοτείται μόνον με τον παραπάνω 
αντικοινωνικό τρόπο. Είναι και ο Κρατικός 
Προϋπολογισμός που έχει μετατραπεί σε 
Πολυδύναμο ασφαλιστικό ταμείο.

Με δαπάνες κοινωνικής προστασίας €9,7 
δισεκατομμύρια το 2006 καλύπτει:
1.  Συντάξεις πολιτικών κι στρατιωτικών 

συνταξιούχων.
2.  Συντάξεις Δημοτικών και Κοινοτικών 

υπαλλήλων. 
3. Χορηγίες Προέδρων Κοινοτήτων.
4.  Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης μη 

καλυπτόμενων από τους ασφαλιστικούς 
τους οργανισμούς.

5.  Έξοδα υγειονομικής περίθαλψης Δημο-
σίων υπαλλήλων και συνταξιούχων.

6.  Επιχορηγήσεις ιδρυμάτων κοινωνι-
κής πρόνοιας και νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων.

7.  Γενικές δαπάνες του υπουργείου Υγεί-
ας Πρόνοιας.
Εκτός των ανωτέρω, στον Τακτικό Προ-

ϋπολογισμό περιλαμβάνεται ποσό ύψους 
€5,25 δισ. για άμεση κρατική επιχορήγηση 
ασφαλιστικών οργανισμών, για τη βελτίω-
ση συντάξεων και λοιπών παροχών. 

Γ. Προστασία των επόμενων 
γενεών
•  Αν η κυβέρνηση εκπληρώσει τις παρα-

πάνω υποχρεώσεις του κράτους προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία,

•  αν το σύνολο (όχι μόνον το 10%) των κοι-
νωνικών πόρων ενταχθεί στο Λ.Α.Φ.Κ.Α. 
με παράλληλη αύξηση των εισφορών 
των ασφαλισμένων που απολαμβάνουν 
τους κοινωνικούς πόρους  για πάρα πολ-
λά χρόνια, άδικα, με τις εισφορές τους 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα,

•  αν κανείς ασφαλισμένος δε θα βγαίνει σε 
σύνταξη πριν τα 65 του χρόνια, 

τότε δε θα χρειασθεί η κυβέρνηση να ακου-
μπήσει κανένα άλλο ασφαλιστικό δικαί-
ωμα της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
ασφαλισμένων, ενώ ταυτόχρονα θα εξα-
σφαλίσει την κοινωνική προστασία, του-
λάχιστον της επόμενης γενιάς. IB


