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• ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

• Βασισμένο στην αρχή της αποταμίευσης

Οι εισφορές του εργαζόμενου “αποταμιεύονται –
κεφαλαιοποιούνται”, σε προσωπικό του λογαριασμό

• ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ• ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ

• Βασισμένο στην αρχή της αλληλεγγύης γενεών

Οι εισφορές των εργαζομένων πληρώνουν τις 
συντάξεις

• ΜΙΚΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Με στοιχεία από τα δύο προηγούμενα
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Βασισμένο στην αρχή της αποταμίευσης
Οι εισφορές του εργαζόμενου “αποταμιεύονται – κεφαλαιοποιούνται”, 

σε προσωπικό του λογαριασμό, πραγματικό ή νοητό,

από τον οποίο θα πάρει σύνταξη, όταν αποχωρήσει από την εργασία
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Βασισμένο στην αρχή της αλληλεγγύης των γενεών

Οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις
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ΟΠΩΣ ΗΔΗ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ, 
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Εν συντομία, το διανεμητικό λειτουργεί όταν η εργατική δύναμη αυξάνεται με 

ικανοποιητικούς ρυθμούς έναντι των ροών συνταξιοδότησης

Επίσης, στο διανεμητικό είναι απαραίτητη η δημιουργία αποθεματικών, 

ικανών να καλύψουν τις υποχρεώσεις της πολιτείας προς τους δικαιούχους 

σε περιόδους οικονομικής ύφεσης – κρίσης
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Αριστερά: Βουλευτικές εκλογές 1985 - Δεξιά: Προεκλογική αφίσα ΠΑΣΟΚ εκλογές 1977.  

Αρχείο Πολιτικών Αφισών-Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας Και Μέσων Πληροφόρησης ΕΚΠΑ



• Με το νόμο 2084/1992 θεσμοθετήθηκε η τριμερής 
χρηματοδότηση, με την υποχρέωση του κράτους να 
καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές κατά 10% επί των 
μισθών των νέων ασφαλισμένων, δηλαδή 6,67% οι 
μισθωτοί, 13,33% οι εργοδότες, και 10% το κράτος.μισθωτοί, 13,33% οι εργοδότες, και 10% το κράτος.

• Με το νόμο ΡΕΠΠΑ, 2002, αυτή η υποχρέωση του 
κράτους καταργείται και αντικαθίσταται με την 
υποχρέωση να καταβάλει από το έτος 2003 έως το 
2032, ποσό ίσο με το 1% του ΑΕΠ.

• Διαχρονικά προσθήκη “νέων κοινωνικών πόρων” 
χρηματοδότησης του ασφαλιστικού
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1990 - Άρχισαv οι ΔΥ vα πληρώvoυv εισφoρές για 

κύρια σύvταξη. Η σταδιακή αύξηση τωv εισφoρώv

τoυς εξoμoίωσε τo ύψoς εισφoρώv για κύρια 

σύvταξη με τo IΚΑ, τo 1995.
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σύvταξη με τo IΚΑ, τo 1995.

• 1998  - Οι αγρότες για πρώτη φoρά θα 

πληρώσoυv απευθείας εισφoρές για κύρια 

σύvταξη

πηγή : Έκθεση Επιτροπής για την Εξέταση της Μακροοικονομικής πολιτικής, 1997



• Ενώ το χρέος διαρκώς μεγάλωνε, οι διάφορες απόπειρες 

αναμόρφωσης κι αλλαγών στο ασφαλιστικό, ώστε να 

παραμείνει βιώσιμο και στις επόμενες γενιές, συναντούν  τη παραμείνει βιώσιμο και στις επόμενες γενιές, συναντούν  τη 

σθεναρή αντίσταση του συνδικαλιστικού κινήματος

• Συνδικαλιστές χτίζουν πολιτική καριέρα με  παροχολογία κι 

ανταμείβονται, είτε με την εκλογή  τους στη Βουλή, είτε με  

τον διορισμό τους σε υψηλόμισθες θέσεις
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Πολλές από τις ‘αντιλαϊκές προτάσεις’ 

που διαβάσαμε ή ακούσαμε 

τα τελευταία χρόνια 

είχαν διατυπωθεί σε εκθέσεις του 1959

πηγή : Έκθεση Επιτροπής για την Εξέταση της Μακροοικονομικής πολιτικής, 1997
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ΠΗΓΗ: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2009.
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ΠΗΓΗ: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2009.



“Οι εργαζόμεvoι είvαι μόvo 37% τoυ πληθυσμoύ. Ως πoσoστό
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“Οι εργαζόμεvoι είvαι μόvo 37% τoυ πληθυσμoύ. Ως πoσoστό

τoυ πληθυσμoύ αυτό δεv αλλάζει πoλύ τo 2010 (39%). Αυτό 

όμως πρoκαλείται απo τηv πτώση τoυ αριθμoύ παιδιώv πoυ 

αvτισταθμίζεται απo τηv αύξηση τωv ηλικιωμέvωv. Αv 

εξεταστoύv μόvo oι ηλικιωμέvoι, τότε o αριθμός εργαζόμεvωv

για κάθε ηλικιωμέvo πέφτει απo 2,24 σε 1,78 (κατά 20%)”

Πηγή : Έκθεση Επιτροπής για την Εξέταση της Μακροοικονομικής πολιτικής, 1997 



Πηγή : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Πτυχές στρατηγικής για την Ελλάδα 

Κ.Ε.Μ.Ε. - Ε.Β.Ε.Α. - Νοέμβριος 2009 
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ΤΟ 15,3% ΚΑΤΩ ΑΠΟ 60 ΕΤΩΝ – ΤΟ 27,75 ΚΑΤΩ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ
Η ΟΜΑΔΑ 56 - 65 ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΠΗΓΗ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΤΑ 56,9 < ΣΤΟ ΙΚΑ ΣΤΑ 59,38 < ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΣΤΑ 62,95

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΝΤΕΧΝΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ



“ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΠΟΛΛΑ”

ΑΠΟ ΤΙΣ 2.027.927 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΜΟΝΟ ΤΟ 17,18% ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1500

ΕΝΩ ΤΟ 30,31% ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 600

24ΠΗΓΗ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015



Σύμφωνα με μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ,  

οι συντάξεις είναι υπερ-ανταποδοτικές για όλους τους τύπους 

ασφαλισμένων στο Δημόσιο, στις τράπεζες, στον ΟΓΑ, στις ΔΕΚΟ, 

καθώς και στα «ευγενή ταμεία» γιατρών-δικηγόρων-μηχανικών. 

Αντίθετα, οι συντάξεις είναι υπο-ανταποδοτικές για τους μισούς 

σχεδόν τύπους ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
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Αντίθετα, οι συντάξεις είναι υπο-ανταποδοτικές για τους μισούς 

σχεδόν τύπους ασφαλισμένων στο ΙΚΑ.
Μελέτη Οικ. Παν. Αθηνών : Χρύσα Λεβέντη - Μάνος Ματσαγγάνης

Την υπερ-ανταποδοτικότητα των συντάξεων, χωρίς να εξειδικεύει σε ποιες 

ακριβώς ισχύει, εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζει σε άρθρο ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ :

“Με το νέο σχέδιο νόμου η ανταποδοτικότητα των εισφορών έφτασε πολύ 

κοντά στις αποδόσεις της ιδιωτικής ασφάλισης” – δηλαδή ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 

παραδέχεται ότι  (κάποιες) συντάξεις είχαν ανταποδοτικότητα μεγαλύτερη απ’ ότι 

έδιναν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές που ως γνωστό δεν χαρίζουν χρήματα…
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ – 24 ΑΠΡ. 2016 – Καταδικάζουν τους αυτοαπασχολούμενους σε συντάξεις πείνας



• Μη-λελoγισμέvη καταvoμή τωv πόρωv κατά κλάδoυς και φoρείς

• Αvoμoιoμoρφία και αvισότης τωv διατιθέμεvωv πόρωv εις τoυς διάφoρoυς φoρείς

• Μη-λελoγισμέvη συμμετoχή τoυ Κράτoυς εις τα βάρη της κoιvωvικής ασφαλίσεως" ... 

"Οικovoμικoί πόρoι έχoυv θεσπιστεί με γvώμovα oυχί τηv αvάγκηv αλλά τηv ισχύv ή 

πίεσιv ... δηλαδή καλoύvται oι πoλλoί vα εξασφαλίσoυv τα πρovόμια τωv oλίγωv

• Ελλειψις εvιαίoυ πρoγράμματoς κατά τηv θέσπισιv και oργάvωσιv της

κoιvωvικής ασφαλίσεως

• Πλήρης αvισότης πρoστασίας, ώστε η περί ισότητoς τωv πoλιτώv συvταγματική αρχή vα

έχει τελείως λησμovηθεί
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έχει τελείως λησμovηθεί

• Αvάγκη εvιαίoυ συστήματoς τo oπoίov θα συvδυάζει τo αvαγκαίov με τo εφικτόv και 

απηλλαγμέvov από τηv απαράδεκτov αvτίληψιv ότι σκoπός τoυ είvαι vα εξασφαλίζει 

πρovόμια εις βάρoς τωv πoλλώv

Έκθεση Επιτρoπής Υπoυργείoυ Συvτovισμoύ, Μάρτιo 1959

• Παραβιάζεται η αρχή της διαγενεακής ισότητας και δικαιοσύνης, καθώς η διατήρηση 

των κεκτημένων κάποιων προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού επιβαρύνει τις επόμενες 

γενεές με μεγαλύτερα λειτουργικά ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων.

• Παραβιάζεται η ισονομία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της παρούσας γενιάς.

• Άτομα με ίδια χαρακτηριστικά (εισφορές, έτη εργασίας) απολαμβάνουν διαφορετικά 

δικαιώματα (ηλικία συνταξιοδότησης, ύψος σύνταξης).
Μελέτη ΚΕΠΕ – 2012



• Πρώτo λoγιστικό έλλειμμα τoυ IΚΑ τo 1953

• Συvεχές λoγιστικό έλλειμμα από τo 1981

• 'Ελλειμμα συvτάξεωv 1957: 202 εκ.δρχ.ή 0.2% τoυ ΑΕΠ• 'Ελλειμμα συvτάξεωv 1957: 202 εκ.δρχ.ή 0.2% τoυ ΑΕΠ

• 'Ελλειμμα 1990 (πρo της επιχoρήγησης) 365 δις δρχ ή 3.45% τoυ ΑΕΠ

Πηγή : Έκθεση Επιτροπής για την Εξέταση της Μακροοικονομικής πολιτικής, 1997 
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• Τα χρήματα των επιχορηγήσεων για τα ελλείμματα 

του ασφαλιστικού προέρχονται από την φορολόγηση

• Το ίδιο και οι “κοινωνικοί πόροι” των ταμείων, 

είναι φόροι σε προϊόντα και υπηρεσίεςείναι φόροι σε προϊόντα και υπηρεσίες

παράδειγμα, στο ταμείο των μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ) 

ποσοστό από τις δαπάνες εκτέλεσης δημοσίων 

έργων, στο Ταμείο Νομικών «δικαιώματα» συν 

ποσοστό από τα έξοδα μεταβίβασης ακινήτων, στα 

ταμεία πρόνοιας δικηγόρων διάφορα «δικόσημα»...
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• Όπως είδαμε πριν, συνταξιοδοτούνται σε μεγαλύτερη ηλικία από 
τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και του ΙΚΑ – τους οποίους οι 
ίδιοι πληρώνουν, έμμεσα ή άμεσα

• Ο μέσος όρος των συντάξεων του ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τα  στοιχεία του 
2013, ήταν μόλις 763,95€ (πηγή : ΓΣΕΒΕΕ)

Εάν συνυπολογιστεί ότι εργάζονται περισσότερα χρόνια για να την 
πάρουν, αυτό σημαίνει ότι παίρνουν τις μικρότερες συντάξεις, σε πάρουν, αυτό σημαίνει ότι παίρνουν τις μικρότερες συντάξεις, σε 
σχέση με το τι πλήρωσαν στο σύνολο του εργασιακού τους βίου και 
σίγουρα δεν μπορούν να ενταχθούν στους ευνοημένους του 
συστήματος. Το ακριβώς αντίθετο.

• Παίρνουν τη μικρότερη κρατική επιχορήγηση ανά συνταξιούχο.          
Ως παιδιά ενός κατώτερου θεού και πολίτες δεύτερης κατηγορίας

• Λόγω ανυπαρξίας αυτοδύναμης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης, 
μέσω των φόρων που καταβάλλουν, όπως είδαμε προηγουμένως, 
“επιχορηγούν” συντάξεις σε εύρωστες οικονομικά κοινωνικές ομάδες
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ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2000 – 2014  οι ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ήταν 201,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ, 

ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ 

ΜΕ ΤΑ 3/5 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
32

Πηγή : Γενικό Λογιστήριο του Κράτους



33ΠΗΓΗ : ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2015



Στα 100 δις περίπου έχει εκτιμηθεί 

η διαχρονική απώλεια από τα αποθεματικά των ταμείων
* Απώλειες λόγω χαμηλότοκης τοποθέτησης των αποθεματικών 

* Χρηματιστήριο *Δομημένα ομόλογα * PSI

Η απαίτηση απόδοσης ευθυνών, συνήθως συνοδεύεται από την 

απαίτηση  ανακεφαλαιοποίησης των ταμείων, 

ώστε να μην γίνουν αλλαγές. Είναι όμως έτσι ; 

Όπως είδαμε μόλις πριν, οι μηνιαίες δαπάνες για συντάξεις είναι 
κοντά στα 2,5 δις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επιστροφή των 

100 δις απλά θα μετέθετε το αδιέξοδο μερικούς μήνες μετά. 

Συνεπώς οι αλλαγές έπρεπε να έχουν ήδη γίνει.    
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Το διάστημα 2008 – 2015 έκλεισαν 244.712 επιχειρήσεις  

και χάθηκαν  842.670 θέσεις εργασίας (πηγή : European Comission) 



Το 2014
η αναλογία 

επιδεινώθηκε

1,3 : 11,3 : 1
Εργαζόμενοι 3.586.900

Συνταξιούχοι 2.663.345
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ΠΗΓΗ: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 2009
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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•Ενιαία κρατική σύνταξη, 

• κατάργηση ταμείων και εισφορών 

• παράλληλη καθιέρωση 30ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, 

χωρίς μείωση του καθαρού μισθού

• Μεταβατικό στάδιο βαθμιαίας αύξησης της κρατικής σύνταξης 

από τα 700 ευρώ στα 1000 ή 1200 ευρώ σε 2-7 έτη. 



Αναμφίβολα, πίσω από τους αριθμούς 

υπάρχουν άνθρωποι και στόχος είναι, 

να έρθουν πάλι στο προσκήνιο

Αυτό όμως θα συμβεί μόνο όταν πάρουμε 

σοβαρά υπ’ όψιν μας τους αριθμούς 

που πρέπει να υπηρετούν τους ανθρώπους.
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• Για να βρεθούν λύσεις στο ασφαλιστικό θα πρέπει πρώτα να

αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο και να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο

κράτος, βασισμένο στις αξίες και τις αρχές της Δημοκρατίας, τις

οποίες θα εφαρμόζει στην πράξη, παράλληλα με σύγχρονα

οικονομικά εργαλεία, ικανά να δημιουργήσουν συνθήκες

ανάπτυξης.ανάπτυξης.

Όπως σημειώθηκε και στην αρχή της παρουσίασης, κάθε

πρόβλημα θα βρει τη λύση του απ’ τη στιγμή που η πλειοψηφία

της κοινωνίας μας κατανοήσει τις διαστάσεις και τις

παραμέτρους του προβλήματος, ώστε με υπευθυνότητα να

πάρει την τύχη στα χέρια της, αντί να συνεχίσει να εμπιστεύεται

αυτούς που την οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση που βιώνει.
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