ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

(µια πρώτη προσέγγιση)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η κοινωνική ασφάλιση είναι µια από τις σηµαντικότερες κατακτήσεις των εργαζοµένων. Με τη
µορφή που υπάρχουν και λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα τα ασφαλιστικά ταµεία συντηρούνται
µε τις εισφορές εργαζόµενου και εργοδότη (για τους µισθωτούς) ή µόνο του εργαζόµενου (για τους
αυτοαπασχολούµενους), στις περισσότερες περιπτώσεις και µε τη χρηµατοδότηση του κράτους και
σε κάποιες περιπτώσεις και µε κοινωνικούς πόρους. Το ασφαλιστικό ταµείο προσφέρει στον
εργαζόµενο και στα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
(δωρεάν ή µε µικρό κόστος) και σύνταξη λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή θανάτου. Κάποια ταµεία
προσφέρουν και άλλες παροχές. Ειδικός φορέας, ο ΟΑΕ∆, παρέχει και επίδοµα ανεργίας.
Τα δικαιώµατα αυτά, που σε µεγάλο µέρος του πλανήτη θεωρούνται πλέον αυτονόητα, είναι
κατακτήσεις µόλις µερικών δεκαετιών. Παλαιότερα η ζωή των εργαζοµένων ήταν απάνθρωπη και
ο µέσος όρος ζωής πολύ χαµηλός. Στατιστικές που αναφέρονται στη Γερµανία για το έτος 1877
δείχνουν ότι σε µερικές κατηγορίες της βιοµηχανίας, οι εργάτες ασθενούσαν σε ποσοστό µεταξύ
65% και 80%. Τα βρέφη µητέρων που δούλευαν σε βιοµηχανίες όπου χρησιµοποιούσαν φωσφόρο
και µόλυβδο πέθαιναν κατά 40% στον πρώτο χρόνο και κατά 70% στα τρία πρώτα χρόνια. Τα
εργατικά ατυχήµατα ήσαν πάρα πολλά και η ασθένεια του εργαζόµενου οδηγούσε την οικογένεια
στη δυστυχία. Η φροντίδα των γερόντων ήταν δύσκολη έως ανύπαρκτη, στο βαθµό που εργάζονταν
όλα τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας.
Στην Ελλάδα, από τα υποµνήµατα του Εργατικού Συνδέσµου Πάτρας στους πολιτευτές του νοµού
(8/9/1906) και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας στη Βουλή (1911), µαθαίνουµε ότι οι εργάτες
δούλευαν µε µεροκάµατα πείνας, συνήθως 12-13 ώρες τη µέρα (οι αρτοποιοί της Αθήνας 16-20),
χωρίς κανένα µέτρο για την υγεία τους και την προστασία τους από ατυχήµατα. Μεταξύ τους πολλά
παιδιά µέχρι και 10 ετών. Για κοινωνική ασφάλιση κανένας λόγος, ήταν έννοια άγνωστη.
Με τους σκληρούς και αιµατηρούς εργατικούς αγώνες του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, µε
την επικράτηση της Επανάστασης στη Ρωσία το 1917 και τον αντίκτυπο που είχε διεθνώς, οι
άρχουσες τάξεις των ανεπτυγµένων καπιταλιστικά χωρών κατανόησαν ότι έπρεπε να βελτιώσουν τη
ζωή των εργαζοµένων, αν ήθελαν να περισώσουν το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα. Έτσι άρχισαν
να κατακτώνται, να κατοχυρώνονται και να περιφρουρούνται τα εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώµατα σε πολλές χώρες. Μέχρι και σήµερα, όµως, µεγάλος αριθµός εργαζοµένων (ίσως οι
περισσότεροι) εξακολουθούν ακόµη να είναι εντελώς ανασφάλιστοι. Στις ΗΠΑ πάνω από 30
εκατοµµύρια άνθρωποι δεν έχουν την παραµικρή ασφάλιση κι έχει ξεσπάσει µεγάλη διαµάχη για το
αν πρέπει να ασφαλιστούν ή όχι.
Τις τελευταίες δεκαετίες ο καπιταλισµός επιστρέφει στις αγριότερες µορφές του,
εκµεταλλευόµενος την αποδυνάµωση και απαξίωση του συνδικαλιστικού κινήµατος στις
περισσότερες χώρες, την κατάρρευση των καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισµού» υπό το βάρος
των σοβαρών αντιφάσεών τους και την πρόσκαιρη ιδεολογική επικράτηση του νεοφιλελευθερισµού
διεθνώς. Έτσι, προσπαθεί και εν µέρει έχει επιτύχει να ακυρώσει ντε γιούρε ή ντε φάκτο πολλά
δικαιώµατα των εργαζοµένων, µεταξύ τους να αποδοµήσει (όπου υπάρχουν) τα συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης, για να αυξήσει περαιτέρω τα δυσθεώρητα κέρδη του ιδιωτικού κεφαλαίου.
Ειδικά το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελλάδας βρίσκεται στο στόχαστρό τους, γιατί οι
ελληνικές κυβερνήσεις, εξαρτηµένες πλήρως, έχουν αποδεχθεί να γίνουν οι Έλληνες εργαζόµενοι τα
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πειραµατόζωα για την αποδόµηση της κοινωνικής ασφάλισης σε ολόκληρη την Ε.Ε., όπως
οµολογείται.
Η σηµερινή φορά των πραγµάτων πρέπει ν’ αλλάξει. Απαιτείται η αναγέννηση του
συνδικαλιστικού κινήµατος. Απαιτούνται σκληροί, µαζικοί και ενωτικοί αγώνες, που όχι µόνο θα
µαταιώσουν όλ’ αυτά τα σχέδια, αλλά και θα βελτιώσουν τη ζωή των εργαζοµένων, που γίνεται
συνεχώς δυσκολότερη τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι απολύτως εφικτό, λόγω της προόδου των
επιστηµών και της τεχνολογίας και των σηµαντικών πλουτοπαραγωγικών πηγών που διαθέτει η
χώρα µας.

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Α) ∆ιεθνώς
Η ιδέα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η εξέλιξη των διαφόρων µορφών της αλληλοβοήθειας που
χαρακτηρίζει την ανθρώπινη κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είναι µεταξύ αυτών που έχουν
ιδιαίτερα ανεπτυγµένο το αίσθηµα της αλληλοβοήθειας κι αυτό πρέπει να το κρατήσει, να µην
επικρατήσουν οι αντιλήψεις του ατοµικισµού, που κυριαρχούν στις δυτικές κοινωνίες και τις οποίες
προσπαθούν (και εν µέρει έχουν επιτύχει) να µας εισαγάγουν, στα γενικότερα πλαίσια της
πολιτιστικής µας αλλοτρίωσης.
Η σηµερινή µορφή της κοινωνικής ασφάλισης καθιερώθηκε µετά τη βιοµηχανική επανάσταση,
οπότε αφ’ ενός η δυνατότητα αλληλοβοήθειας περιορίστηκε, αφού συνήθως εργαζόταν ολόκληρη η
οικογένεια µε αµοιβές που µόλις επέτρεπαν την επιβίωση, αφ’ ετέρου οι εργαζόµενοι ήταν πιο
εύκολο να κατανοήσουν τη δύναµη των συλλογικών αγώνων. Τότε έκαναν την εµφάνισή τους τα
συνδικάτα, τα οποία λειτούργησαν συχνά και ως σωµατεία εργατικής αλληλοβοήθειας. Τα µέλη
τους αναλάµβαναν την υποχρέωση να καταβάλλουν περιοδικά ορισµένα ποσά, µε σκοπό να
δηµιουργηθεί ένα κοινό ταµείο, που τα έσοδά του ήσαν µόνο οι εισφορές των εργαζοµένων,
προορισµένο να βοηθά τα µέλη που αντιµετωπίζουν αντίξοες συνθήκες στη ζωή και την εργασία
τους.
Αποδείχτηκε όµως σύντοµα ότι η αλληλοβοήθεια ήταν ανίκανη να προστατεύσει επαρκώς τον
εργαζόµενο και να καλύψει τις ανάγκες αυτού και της οικογένειάς του σε περιπτώσεις ασθένειας,
αναπηρίας ή θανάτου. Το εργατικό κίνηµα αναπτυσσόταν συνεχώς και σε πολλές χώρες απέκτησε
επαναστατικό χαρακτήρα. Μια από τις διεκδικήσεις του είναι πλέον η κοινωνική ασφάλιση.
Παράλληλα, αστοί διανοούµενοι διαποτισµένοι από το πνεύµα του ∆ιαφωτισµού, όπως π.χ. ο
Κάρολος Ντίκενς, µε το συγγραφικό τους έργο συµβάλλουν στην προετοιµασία των κοινωνιών για
την ανάγκη της βελτίωσης της ζωής των λαϊκών στρωµάτων. Τέλος, µερικές µεγάλες βιοµηχανίες,
όπως π.χ. των Κρουπ στη Γερµανία, άρχισαν να ανησυχούν για τις συχνές ασθένειες και απουσίες
του ειδικευµένου προσωπικού, που είχαν δυσµενή αντίκτυπο στον ρυθµό της παραγωγής και
αποφάσισαν να στηρίξουν τις προσπάθειες καθιέρωσης της κοινωνικής περίθαλψης.
Έτσι, η πρώτη χώρα όπου καθιερώθηκε νοµοθετικά η κοινωνική ασφάλιση ήταν η Γερµανία του
Βίσµαρκ, όπου και η πίεση του εργατικού κινήµατος ήταν πολύ ισχυρή. Το 1883 υποβλήθηκε στο
γερµανικό κοινοβούλιο ένα νοµοσχέδιο για την υποχρεωτική ασφάλιση ασθένειας και µητρότητας,
που έγινε δεκτό έπειτα από σφοδρές συζητήσεις και αντιδράσεις. Ένα χρόνο αργότερα, η Γερµανία
ψήφισε το νόµο της υποχρεωτικής ασφάλισης κατά των ατυχηµάτων και το 1889 το νόµο για την
υποχρεωτική ασφάλιση κατά της αναπηρίας και του γήρατος. Έτσι, την αρχή της εθελοντικής
ασφάλισης και αλληλεγγύης, χαρακτηριστικό των σωµατείων αλληλοβοήθειας, αντικατέστησε η
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υποχρέωση του εργοδότη να ασφαλίζει από καθορισµένους κινδύνους, στους οποίους εκτίθενται οι
εργαζόµενοι στην επιχείρησή του.
Η απήχηση που είχαν οι γερµανικοί νόµοι ήταν τεράστια και πολλές χώρες ακολούθησαν γρήγορα
τον ίδιο δρόµο. Η πρώτη χώρα όπου ψηφίστηκε νόµος που προέβλεπε πρόνοια για την ανεργία ήταν
η Αγγλία, επίσης µε ισχυρότατο εργατικό κίνηµα, όπου το 1911 ο Λόιντ Τζωρτζ κατάφερε να
ξεπεράσει τις µεγάλες αντιδράσεις που υπήρχαν στο Κοινοβούλιο.
Στις παραµονές του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου πολλές χώρες είχαν αποδεχτεί την αρχή των
κοινωνικών ασφαλίσεων. Η κοινωνική κρίση του µεσοπολέµου ενίσχυσε στους εργαζόµενους την
ανάγκη της ασφάλισης και την πεποίθηση ότι το κράτος είχε υποχρέωση να τους παρέχει προστασία,
γι’ αυτό η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την ορµητική ανάπτυξη των κοινωνικών ασφαλίσεων.
Ο θεσµός όµως, όπως είχε διαµορφωθεί, δεν ανταποκρινόταν πια στο πλαίσιο της ζωής των
εργαζοµένων, που συνεχώς διευρυνόταν, ούτε στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, οι οποίες
αυξάνονταν. Πολλοί ασφαλιστικοί οργανισµοί έθεταν περιοριστικούς όρους, µε τους οποίους πολλές
κατηγορίες πολιτών εξαιρούνταν της προστασίας, π.χ. ένας ασφαλισµένος εργαζόµενος, αλλάζοντας
εργοδότη, µπορούσε να γίνει ανασφάλιστος.
Μετά το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, οπότε οι λαοί κάνουν εντονότερη την παρουσία τους ως
διαµορφωτές της ιστορίας, ο θεσµός των κοινωνικών ασφαλίσεων αναπτύσσεται ακόµα
περισσότερο. Το αγγλικό σχέδιο γενικής κοινωνικής ασφάλισης, το γνωστό ως Έκθεση Μπέβεριτζ
(1942) συνάντησε ευρύτατη επιδοκιµασία. Στην Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του
Ανθρώπου στα πλαίσια του ΟΗΕ (10/12/1948) ορίζεται ότι κάθε µέλος της κοινωνίας έχει δικαίωµα
για κοινωνική ασφάλεια (άρθρο 22) στις περιπτώσεις ανεργίας, ασθένειας, αναπηρίας, χηρείας,
γήρατος (άρθρο 25). Βεβαίως, µέχρι να γίνει σεβαστή αυτή η ∆ιακήρυξη η απόσταση είναι µεγάλη,
αλλά η αξία της είναι αναµφισβήτητη.
Στην εποχή αυτή η κοινωνική ασφάλιση τείνει να ενοποιηθεί και να δηµιουργηθούν συστήµατα
κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή ο εργοδότης έχει µόνο την υποχρέωση να καταβάλλει τις εισφορές
και από εκεί και πέρα το κράτος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει σε κάθε πολίτη
προστασία σε κάθε είδους περιστατικά.
Β) Στην Ελλάδα
Η εισαγωγή ενός συγχρονισµένου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας καθυστέρησε
σχετικά µε άλλες χώρες, κυρίως εξαιτίας της καθυστέρησης της βιοµηχανικής ανάπτυξης. Ο θεσµός
ήταν όµως γνωστός στην Ελλάδα ήδη από τον 18ο αιώνα.
Ένα είδος κοινωνικής πρόνοιας εφαρµόστηκε στο συνεταιρισµό των Αµπελακίων (1778-1811)
και περιελάµβανε δωρεάν προσφορά σιταριού στους φτωχούς εργάτες, µισθοδοσία των ανίκανων
για εργασία και τη συντήρηση νοσοκοµείου και γηροκοµείου.
Σε ευρύτερη κλίµακα η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα ήταν φυσικό να ξεκινήσει από τη
ναυτιλία, που ήταν ο µόνος δυναµικός κλάδος της ελληνικής οικονοµίας και απασχολούσε δεκάδες
χιλιάδες εργαζοµένους. Το πρώτο ταµείο δηµιουργήθηκε στις Σπέτσες για τους «ενδεείς
ναυτικούς», ονοµάστηκε «Κάσσα» και τα έσοδά του ήσαν το 5% από τα κέρδη των πλοίων για
µεταφορές εξωτερικού. Η «Κάσσα» µισθοδοτούσε άνεργους και ανάπηρους ναυτικούς καθώς και τις
οικογένειες όσων έχαναν τη ζωή τους πάνω στο πλοίο. Με το διάταγµα του 1833 «περί Εµπορικού
Νόµου» καθιερώνεται ότι «ναύτης ασθενήσας πληρώνεται τους µισθούς του και νοσηλεύεται
δαπάναις του πλοίου». Με το νόµο του 1836 «περί Αστυνοµίας της Εµπορικής Ναυτιλίας», που
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πέρασε ο αρµόδιος υπουργός Α. Γ. Κριεζής, γίνεται για πρώτη φορά λόγος για Ναυτικό Αποµαχικό
Ταµείο (ΝΑΤ), του οποίου τα έσοδα θα ήσαν όχι εργοδοτικές ή κρατικές εισφορές, αλλά τα αντίτιµα
των αδειών (ασκήσεως επαγγέλµατος) πλοιάρχων και ναυτών και τα πρόστιµα των πλοίων. Το ΝΑΤ
ήταν ο πρώτος Οργανισµός Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και από τους πρώτους στον
κόσµο. Κάλυπτε και τους άνδρες του Πολεµικού Ναυτικού.
[Γενικά, η ψήφιση ενός νόµου δε σήµαινε και την άµεση εφαρµογή του. Ένας νόµος µπορεί να
εφαρµοζόταν πολλά χρόνια µετά την ψήφισή του ή να µην εφαρµοζόταν καθόλου ή να εφαρµοζόταν
σε κάποιο βαθµό. Το ΝΑΤ π.χ. άρχισε να λειτουργεί το 1861 µε το νόµο ΧΛΘ. Τα παραπάνω δε
µειώνουν τη σηµασία της ψήφισης ενός νόµου, γιατί είναι πιο εύκολο για το εργατικό κίνηµα να
διεκδικεί την εφαρµογή ενός νόµου που ήδη υπάρχει, παρά να διεκδικεί πρώτα την ψήφισή του. ]
Κατά τ’ άλλα, τα πρώτα ασφαλιστικά ταµεία που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα δεν κάλυπταν
τους εργαζόµενους που είχαν τη µεγαλύτερη ανάγκη, αλλά οµάδες που η κρατική εξουσία είχε
ανάγκη να προσεταιρισθεί. Έτσι την περίοδο αυτή ιδρύονται ασφαλιστικοί φορείς για τις χήρες και
τα ορφανά του Στρατού (1853) και του Πολεµικού Ναυτικού (1856). Το 1861 δηµιουργείται το
Μετοχικό Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων.
Οι πρώτες σοσιαλιστικές κινήσεις που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα στο τέλος του 19ου αιώνα
περισσότερο διατύπωναν γενικές θεωρίες, αλλά, ακόµη κι όταν αναφέρονταν σε συγκεκριµένα
αιτήµατα των εργαζοµένων, η κοινωνική ασφάλιση δεν ήταν στις πρώτες προτεραιότητες. Πάντως,
στη µεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Στάδιο για τον εορτασµό (για δεύτερη φορά στην Ελλάδα)
της Εργατικής Πρωτοµαγιάς το 1894 εγκρίθηκε ψήφισµα «προς την κυβέρνησιν της Ελλάδος» µε 5
αιτήµατα, ένα από τα οποία ήταν «να απονέµεται σύνταξις εις τους εκ της εργασίας παθόντας και
καταστάντας ανικάνους προς συντήρησιν εαυτών και της οικογενείας των». Το ψήφισµα διάβασε
φωναχτά µετά από λίγες µέρες από το δηµοσιογραφικό θεωρείο της Βουλής σε ώρα συνεδρίασης ο
σοσιαλιστής Σταύρος Καλλέργης, προκαλώντας θύελλα. Την ενέργειά του αυτή την πλήρωσε µε
επί τόπου σύλληψη και επακόλουθα βασανιστήρια, αλλά η προσφορά του ήταν µεγάλη.
[Ο Καλλέργης ήταν µια ωραία µορφή του σοσιαλιστικού κινήµατος. Συνδύαζε τον αγώνα για την
κοινωνική απελευθέρωση µε τον αγώνα για την εθνική απελευθέρωση, παραµένοντας βαθιά
διεθνιστής, όπως οφείλουν όλοι οι πραγµατικά προοδευτικοί αγωνιστές. Στους βασανιστές του, που
τον προκαλούσαν, φώναζε : «Όλος ο κόσµος είναι η πατρίδα µου και όλοι οι άνθρωποι αδελφοί
µου». Όταν ξέσπασε η Επανάσταση στην Κρήτη για την ένωση µε την Ελλάδα το 1897, έκλεισε την
εφηµερίδα του «Σοσιαλιστής» που έβγαζε στην Αθήνα και πήγε στην Κρήτη να πολεµήσει.]
Επίσης, τα πρώτα εργατικά σωµατεία που ιδρύθηκαν στην Ελλάδα ήσαν κλαδικά (ξυλουργοί
ναυπηγείου και βυρσοδέψες Σύρου, τυπογράφοι, ραφτάδες, τσαγκαράδες, µάγειροιξενοδοχοϋπάλληλοι, εµποροϋπάλληλοι Αθήνας, µηχανικοί και θερµαστές βαποριών Πειραιά κ.λπ.)
και τα αιτήµατά τους ήσαν συνήθως η αύξηση των ηµεροµισθίων και η µείωση των ωρών εργασίας
κι όχι η καθιέρωση κοινωνικής ασφάλισης. Τον τοµέα της πρόνοιας κάλυπταν µε δικά τους µέσα
µεταξύ τους οι εργάτες, γι’ αυτό πολλά εργατικά σωµατεία ονοµάζονταν «Αλληλοβοηθητική
Αδελφότης των …». [Στο υπόµνηµα του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (Ε.Κ.Α.) προς τη ∆ιπλή Βουλή
του 1911 αναφέρεται π.χ. ότι µε την εισαγωγή ενός µηχανήµατος απολύθηκαν οι 75 από τους 119
καπνεργάτες του Πύργου. Τους απολυµένους συντηρούσαν από το υστέρηµά τους οι υπόλοιποι
συνάδελφοί τους. Το σωµατείο τους ήταν το µοναδικό εργατικό που υπήρχε τότε στην πόλη.]
Από το υπόµνηµα του Εργατικού Συνδέσµου Πάτρας στις 8/9/1906 µαθαίνουµε ότι οι εργοδότες,
στην καλύτερη περίπτωση, έδιναν δάνειο στον άρρωστο εργάτη τις µέρες που δε δούλευε και µετά
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του το κρατούσαν τµηµατικά. Για το διάστηµα της ασθένειας δεν πληρωνόταν ο εργάτης, ούτε
γιατρό ούτε φάρµακα του παρείχε ο εργοδότης.
Το 1901 ψηφίστηκε ο νόµος ΒΩΜΑ΄ «περί περιθάλψεως των εν τοις µεταλλείοις και
µεταλλουργείοις παθόντων και των οικογενειών αυτών», αλλά οι εργοδότες συνήθως τον εφάρµοζαν
όπως τους συνέφερε. Όπως κατήγγειλε το Ε.Κ.Α. η Αγγλική Εταιρεία ∆ιονύσου π.χ. κρατούσε το
2% του ηµεροµισθίου των εργατών της ως ασφάλιστρα περίθαλψης, αλλά δεν παρείχε
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Το 1909 για κάθε 1000 εργάτες µεταλλείων και µεταλλουργείων
υπήρχε 1,5 θανατηφόρο ατύχηµα κάθε µέρα και 3,7 σοβαροί τραυµατισµοί!
Στις 9/6/1906 ο βουλευτής Αττικής Φωκίων Νέγρης υπέβαλε στη Βουλή πρόταση νόµου «περί
νοσηλείας και συντάξεων του προσωπικού των βιοµηχανικών επιχειρήσεων και περί συντάξεων των
δηµοσίων υπηρετών, ως και των σµυριδωρύχων», καταρτίστηκε επιτροπή για την επεξεργασία της
πρότασης, που όµως δεν ολοκλήρωσε το έργο της. Το 1907 δηµιουργείται το Ταµείο Συντάξεως
Σιδηροδροµικών.
Από το 1910 µεγάλες και µαχητικές απεργιακές κινητοποιήσεις πραγµατοποιήθηκαν στον Πειραιά,
το Βόλο, την Πάτρα και την Αθήνα. Ο νέος κυβερνήτης Ελ. Βενιζέλος ανέθεσε στο Σπ.
Θεοδωρόπουλο (ιδρυτή του ΕΚΑ το 1910) και άλλους «κοινωνιολόγους», που ήσαν πολιτικοί του
σύµµαχοι, να επεξεργαστούν νοµοσχέδια για την προστασία των εργαζοµένων, που ψηφίστηκαν από
τη Βουλή την περίοδο 1911-14 και αποτέλεσαν τη βάση της εργατικής νοµοθεσίας που ίσχυσε τις
επόµενες δεκαετίες. Η προώθηση των νοµοσχεδίων αυτών αντιµετώπισε τη λυσσαλέα αντίδραση
των εργοδοτών, των παλαιών κοµµάτων (Γούναρης κ.λπ.) και των Ανακτόρων, αλλά η ψήφισή τους
(µεταξύ τους και της Κυριακής αργίας) συνέβαλε στην εξασφάλιση της λαϊκής υποστήριξης,
αναγκαίας στο Βενιζέλο για το µεγάλο επίτευγµα της απελευθέρωσης Μακεδονίας, Ηπείρου και Β.
Αιγαίου. Είναι χαρακτηριστικό το επιχείρηµα που προέβαλε ο Βενιζέλος προς τους
διαµαρτυρόµενους εργοδότες: «Κύριοι, αν δεν κάνουµε σήµερα τας νοµίµους υποχωρήσεις εις τους
εργαζοµένους, αύριον θα µας πάρουν µε επανάστασιν πολύ περισσότερα.»
[Η νοµοθεσία αυτή, βεβαίως, σπανίως εφαρµοζόταν στην πράξη. Στην έκθεσή του στις 15/11/1913
ο Επιθεωρητής Εργασίας Ν. Σαλίβερος αναφέρει ότι «ούτε οι εργατικοί νόµοι εφαρµόζονται, ούτε η
αστυνοµία επιβλέπει την εφαρµογή τους, ούτε τα δικαστήρια τους λογαριάζουν». Μετά πολλά
χρόνια ο Επιθεωρητής της Κοινωνίας των Εθνών Tixier, σε συνέντευξή του στην «Ακρόπολη» στις
21/4/1929 λέει ότι «η υγιεινή κατάστασις των Ελλήνων εργατών είναι ελεεινή και η εργατική
νοµοθεσία δεν εφαρµόζεται». Αλλά, έστω κι έτσι, η νοµοθεσία αποτέλεσε µια µεγάλη κατάκτηση.]
Τα αποφασιστικότερα βήµατα για την καθιέρωση της κοινωνικής ασφάλισης έγιναν κατά και µετά
τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, µε τη δηµοσίευση, παρά τις έντονες αντιδράσεις, του νόµου 551/1915
«περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εκ της εργασίας παθόντων εργατών ή
υπαλλήλων» (ο οποίος θέσπιζε την ατοµική ευθύνη του εργοδότη για την κάλυψη του
επαγγελµατικού κινδύνου). Το 1922, µε τη Μικρασιατική Καταστροφή, εγκαθίστανται στην
Ελλάδα 1,5 εκατοµµύριο πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και την Αν. Θράκη, οπότε η
υπερπροσφορά εργατικών χεριών επιδεινώνει τη θέση των εργαζοµένων. Τότε ψηφίζεται ο νόµος
2868/1922 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εργατών και ιδιωτικών υπαλλήλων», που αφορούσε
ασφάλιση των µη αυτοτελώς εργαζοµένων µισθωτών της βιοµηχανίας, του εµπορίου και της
βιοτεχνίας. Με βάση αυτό το νόµο ιδρύθηκαν τα ταµεία ασφάλισης των καπνεργατών, των
µυλεργατών, των τυπογράφων και των λιµενεργατών.
Από το 1925 άρχισαν να δηµιουργούνται ασφαλιστικά ταµεία κυρίως των αυτοτελώς
εργαζοµένων. Το 1928 ιδρύεται το ΤΣΑΥ (Υγειονοµικών), το 1929 τα ταµεία των Νοµικών και των
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Εφηµεριδοπωλών, το 1930 το ΤΑΚΕ (Κληρικών), το 1931 τα ταµεία των Εκτελωνιστών και των
Τυπογράφων, το 1932 το ΤΣΑ (Αυτοκινητιστών), το 1934 το ΤΣΜΕ∆Ε (Μηχανικών και
Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων) και το ΤΕΒΕ (Επαγγελµατιών και Βιοτεχνών), το 1935 το ταµείο
των Χρηµατιστών και το 1940 το ΤΑΕ (Εµπόρων).
Για να φανεί πόσο δύσκολη υπόθεση ήταν η καθιέρωση της κοινωνικής ασφάλισης, αναφέρουµε
ότι, παρ’ όλες αυτές τις νοµοθετικές καλύψεις και τις ιδρύσεις ασφαλιστικών φορέων, το 1934 από
τα 2.300.000 εργαζοµένους ήσαν ασφαλισµένοι µόνο 208.911, δηλ. το 9%!
Από το 1929, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, επαναλαµβάνοντας τις προτάσεις που είχαν γίνει στον Τύπο
ή στη Βουλή από το 1902 και ύστερα και υπό το βάρος της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης,
εξήγγειλε την προσεχή εφαρµογή γενικευµένου συστήµατος υποχρεωτικής ασφάλισης κατά της
ασθένειας, ανικανότητας, γήρατος και θανάτου. Το σχετικό νοµοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις
19 Μαΐου 1932 και ψηφίστηκε (Ν. 5733/1932), αλλά δεν εφαρµόστηκε, γιατί επακολούθησε
πολιτική αστάθεια. Σύντοµα όµως ψηφίστηκε νέος νόµος, µε συντάκτη τον Χρ. Αγαλλόπουλο (Ν.
6296/1934 «περί ιδρύσεως του ιδρύµατος κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ)»), ο οποίος τέθηκε σε
εφαρµογή από 19/12/1937, επί δικτατορίας Μεταξά, µόνο σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και
στο τέλος του 1938 σε κάποιες άλλες πόλεις. Η νοµοθεσία αυτή, που τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε από νεότερους νόµους, εισήγαγε την καθολικότητα της ασφάλισης των µισθωτών
(µε δυνατότητα επέκτασης σε κατηγορίες αυτοτελώς εργαζόµενων) από ενιαίο φορέα, το Ίδρυµα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙKA). Οι σχετικές µε το ΙΚΑ διατάξεις συµπληρώνονται από
πολυάριθµες διεθνείς συµβάσεις, τις οποίες υπέγραψε η Ελλάδα τα επόµενα χρόνια, για την
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από τη µετακίνηση των ασφαλισµένων από χώρα
σε χώρα (υπολογισµός χρόνου εργασίας σε άλλη χώρα, κατανοµή των παροχών µεταξύ διαδοχικών
οργανισµών κ.λπ.). Πάντως, µόλις το 1982 µε την κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου και υπουργό το Λ.
Βερυβάκη επεκτείνεται το ΙΚΑ σε όλη την Ελλάδα και ιδρύεται το ΤΕΑΜ (επικουρικό).
Τέλος, µια µεγάλη κατηγορία εργαζοµένων, οι αγρότες, παρέµεναν ανασφάλιστοι µέχρι το 1961.
Ο τότε αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης Γεώργιος Παπανδρέου πρότεινε την καθιέρωση της
κοινωνικής ασφάλισης των αγροτών, αλλά ο τότε πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής αρχικά απέρριψε
την πρόταση. Μετά 2 χρόνια, όµως, και εν όψει των δύσκολων εκλογών της 29ης/10/1961 (τις οποίες
κέρδισε µε «βία και νοθεία») πέρασε το Ν. 4169 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων», µε
τον οποίο ιδρύεται ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Η ΚΑΤΑΛΗΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Είναι γεγονός ότι τα ασφαλιστικά ταµεία σήµερα βρίσκονται γενικά σε κατάσταση χρεοκοπίας.
Γιατί έφτασαν σ’ αυτή την κατάσταση; Μήπως οι εργαζόµενοι όλες αυτές τις δεκαετίες που ισχύει
το σύστηµα της κοινωνικής ασφάλισης δεν πλήρωναν τις εισφορές τους; Όχι, βέβαια, σχεδόν όλοι
ήσαν συνεπείς! Μήπως τα χρήµατα αυτά ήσαν λίγα, για να µπορούν σήµερα τα ταµεία να
ανταποκρίνονται άνετα σε όλες τις υποχρεώσεις τους; Όχι, ήσαν αρκετά! Αντιθέτως, πολλοί
εργοδότες (ιδιαίτερα οι µεγάλοι, µεταξύ τους και το κράτος) δεν πλήρωναν τις εισφορές τους!
Με τον τρόπο που δηµιουργήθηκε και λειτούργησε το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης στην
Ελλάδα, προϋπόθεση για τη βιωσιµότητά του ήταν η αξιοποίηση των αποθεµατικών του (και της
ακίνητης περιουσίας του, δευτερευόντως), ώστε να υπάρχει άλλη µια πηγή εσόδων, εκτός από τις
εισφορές µισθωτών, εργοδοτών και αυτοαπασχολούµενων, την κρατική χρηµατοδότηση και τους
κοινωνικούς πόρους.
Αντί όµως να είναι πηγή εσόδων, τα αποθεµατικά ήσαν ανέκαθεν η εύκολη λεία για τις εκάστοτε
κυβερνήσεις, που αντλούσαν από τα ασφαλιστικά ταµεία φθηνό χρήµα, µε πρόσχηµα την
οικονοµική ανάπτυξη, για να επωφελούνται απ’ αυτό µεσάζοντες και κερδοσκόποι,
επιχειρηµατίες, τραπεζίτες, χρηµατιστές και το κράτος. Αυτοί έκλεψαν τα ταµεία, µε υποχείρια
τις κυβερνήσεις και µε τους τρόπους που εξηγούµε στη συνέχεια. Συµπληρωµατικά εξηγούµε και
άλλους λόγους, που, κατά τη γνώµη µας, οδήγησαν τα ταµεία στη σηµερινή κατάσταση.
Τα άτοκα αποθεµατικά
Από το 1950, µε τον αναγκαστικό νόµο 1611, τα ταµεία έχασαν το δικαίωµα να καταθέτουν τα
αποθεµατικά τους στις εµπορικές τράπεζες και να κερδίζουν τους τόκους. Τα αποθεµατικά των
ασφαλιστικών ταµείων δεσµεύονταν σε άτοκους λογαριασµούς στην Τράπεζα της Ελλάδος. Με
αυτά τα κεφάλαια, µε αποφάσεις της Νοµισµατικής Επιτροπής, που ήταν όργανο του (τότε)
υπουργείου Συντονισµού, χρηµατοδοτούνταν µε πολύ χαµηλά επιτόκια οι επιχειρήσεις. Αντίθετα,
αν τα ταµεία χρειάζονταν να δανειστούν, δανείζονταν µε επιτόκιο 30%! Με τον τρόπο αυτό οι
επιχειρηµατίες έκλεβαν τα χρήµατα των ασφαλιστικών ταµείων.
Από το 1975 έως το 1982 παύουν οι άτοκες καταθέσεις, τα αποθεµατικά άρχισαν να τοκίζονται
µεν στην Τράπεζα της Ελλάδας, αλλά µε µικρό επιτόκιο, κι έτσι η απώλεια εσόδων συνεχίζεται. Το
επιτόκιο ορίστηκε στο 1/4 του πληθωρισµού, ενώ τότε τα επιτόκια καταθέσεων υπερέβαιναν τον
πληθωρισµό. Παράδειγµα: µε πληθωρισµό 16%, το επιτόκιο για τα αποθεµατικά των ταµείων ήταν
µόνο 4%, ενώ τα αποθεµατικά θα µπορούσαν να τοκίζονταν στις εµπορικές τράπεζες µε 20%!
Οι απώλειες εσόδων των ταµείων (που οφείλονται στα παραπάνω) για το διάστηµα 1950-1982
υπολογίζονται σε 20 έως 25 τρισεκατοµµύρια δραχµές (περίπου 58 έως 75 δισ. ευρώ).
∆ιατάξεις του νόµου 1611/50 ισχύουν µέχρι σήµερα, όπως π.χ. η υποχρέωση των ασφαλιστικών
ταµείων να καταθέτουν αµέσως τα διαθέσιµά τους.
Όσοι λήστεψαν µε τον τρόπο αυτό τα ταµεία οφείλουν να επιστρέψουν τα κλεµµένα, όχι µόνο για
λόγους ηθικής τάξης, αλλά και για να ορθοποδήσουν τα ταµεία.
Το κύριο επιχείρηµα για τη δικαιολόγηση της καταλήστευσης των ταµείων από το 1950 και
µετά υπέρ των εργοδοτών είναι ότι έτσι, δηλ. µε τα χρήµατα των εργαζοµένων, στήνονταν
επιχειρήσεις και δηµιουργούνταν θέσεις εργασίας. Γιατί, τότε, οι εργαζόµενοι δεν καθίσταντο
µέτοχοι των επιχειρήσεων, ώστε να πλουτίζουν και τα ταµεία τους;
Η συµµετοχή του κράτους
Η αρχή της δεκαετίας του ’80 ήταν η µοναδική περίοδος που προστατεύτηκαν τα ταµεία. Το 1982
(κυβέρνηση Α. Παπανδρέου-υπουργός Λ. Βερυβάκης) µε το Ν. 1266 καταργήθηκε η Νοµισµατική
Επιτροπή και ανατέθηκε στην Τράπεζα της Ελλάδος να ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων που
επιβάλλουν οι διατάξεις του αναγκαστικού νόµου 1611/50 στους δηµόσιους οργανισµούς
(ασφαλιστικοί φορείς κ.ά.). Με το νόµο 1266 θεσµοθετείται να επενδύουν τα ασφαλιστικά ταµεία σε
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σταθερούς τίτλους του ∆ηµοσίου (οµόλογα και έντοκα γραµµάτια). Με το µέτρο αυτό τα
αποθεµατικά είχαν κάπως ικανοποιητικές αποδόσεις.
Εκείνη την εποχή θεσµοθετήθηκε, επίσης, η συµµετοχή του κράτους στη χρηµατοδότηση των
ταµείων. Το κράτος τότε διέθετε ακόµη πόρους, µια και η ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ ήταν
πρόσφατη και δεν είχε προλάβει να επιδράσει αρνητικά στην εθνική οικονοµία.
Η συµµετοχή του κράτους βραχυπρόθεσµα ενίσχυσε οικονοµικά τα ταµεία, αλλά µακροπρόθεσµα
συνέβαλε στη χρεοκοπία τους. Με την οικονοµική άνεση που υπήρξε στην αρχική φάση,
φορτώθηκαν τα ταµεία µε επιπλέον υποχρεώσεις (µεταφορές, ενοποιήσεις, πρόωρες κ.λπ.-βλ.
παρακάτω), τις οποίες στη συνέχεια θα ήταν αδύνατο να καλύψουν. Με την ένταξη στην ΕΟΚ και
ιδιαίτερα µε την ένταξη στην ΟΝΕ ήταν βέβαιο ότι το κράτος από κάποια στιγµή και πέρα θα
αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις οικονοµικές του υποχρεώσεις και, µεταξύ άλλων, θα αδυνατούσε
να συνεχίσει τη χρηµατοδότηση των ταµείων, προς την οποία έτσι κι αλιώς πάντα ήταν ασυνεπές.
Εάν έπρεπε να ενισχυθούν οικονοµικά τα ταµεία, αυτό δεν έπρεπε να γίνει µε τη συµµετοχή του
κράτους, αλλά µε την καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής, την αύξηση της εργοδοτικής εισφοράς
(ειδικά των µεγάλων επιχειρήσεων) και άλλους τρόπους, που αναφέρουµε στη συνέχεια. Η
συµµετοχή του κράτους είναι στην πραγµατικότητα µια αύξηση της συµµετοχής των εργαζοµένων,
αφού είναι γνωστό ότι οι επιχειρηµατίες (ειδικά οι µεγάλοι) κατά κανόνα φοροδιαφεύγουν και τα
έσοδα του κράτους προέρχονται κυρίως από τη φορολογία των εργαζοµένων.
Αξίζει να κάνουµε ειδική αναφορά στο ΝΑΤ, το οποίο µέχρι το 1975 εθεωρείτο ως το
πλουσιότερο ταµείο του κόσµου. Το τεράστιο αποθεµατικό του ξεπερνούσε ακόµα και τα
αποθεµατικά της πιο πλούσιας τράπεζας του κόσµου, της BANK OF AMERICA. Με τις επεµβάσεις
του κράτους και τη χρησιµοποίηση αλλοδαπών στα πλοία το χρεοκόπησαν και αυτό! Ας δούµε µε
ποιους τρόπους:
α) Οι πρώτες κυβερνήσεις της µεταπολίτευσης (Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ), για να αντιµετωπίσουν την
έλλειψη συναλλάγµατος, υποχρέωσαν το ΝΑΤ µετά το 1975 να δραχµοποιήσει τα αποθεµατικά
του, που ήσαν τότε σε σκληρό ξένο νόµισµα. Έτσι τα αποθεµατικά του υποτιµήθηκαν άµεσα.
β) Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι εφοπλιστές, για να αυξήσουν περαιτέρω τα υπερκέρδη τους,
ισχυρίζονταν ότι οι Έλληνες ναυτικοί είναι ακριβοί και ζητούσαν την αντικατάστασή τους µε
αλλοδαπούς, διαφορετικά απειλούσαν ότι θα κατεβάσουν την ελληνική σηµαία. Η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, µε υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας το Γ. Κατσιφάρα, επικύρωσε µε νόµο τον αφελληνισµό
της ναυτιλίας µας, επιτρέποντας την οµαδική αντικατάσταση των Ελλήνων ναυτικών µε
χαµηλόµισθους αλλοδαπούς. Αυτή η κίνηση διόγκωσε απότοµα τον αριθµό των συνταξιούχων του
ΝΑΤ και, σε συνδυασµό µε τη ραγδαία µείωση των εισφορών, ανέτρεψε τη µέχρι τότε υγιή σχέση
εσόδων–εξόδων του ταµείου.
γ) Την ίδια περίοδο µε νόµο φορτώθηκαν στο χειµαζόµενο πλέον ΝΑΤ και οι συντάξεις των
Ελλήνων πρωταθλητών και των επαναπατριζόµενων από τις ανατολικο-ευρωπαϊκές χώρες
Ελλήνων, χωρίς ούτε οι µεν ούτε οι δε να έχουν συνεισφέρει δραχµή στο ταµείο. Σε αντιστάθµισµα
το κράτος άρχισε να χρηµατοδοτεί το ΝΑΤ, οι ναυτικοί έγιναν συνταξιούχοι του κράτους και µε
δυσκολία παίρνουν πλέον τη σύνταξή τους.
δ) Σαν να µην έφθαναν όλ’ αυτά, το ΝΑΤ έδωσε δάνειο µε επιτόκιο 4% για να χτιστεί το Στάδιο
Ειρήνης και Φιλίας (και ποιος ξέρει πού αλλού!), τη στιγµή που το ίδιο το ΝΑΤ αναγκαζόταν να
δανείζεται µε 20-25% από τις τράπεζες, για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
Το ναυαγισµένο σήµερα ΝΑΤ υπολειτουργεί κι έτσι αποτελεί το βασικότερο αντικίνητρο στην
προσέλευση νέων Ελλήνων στο ναυτικό επάγγελµα. Εξαρτάται από τον κρατικό προϋπολογισµό, ο
οποίος το αφήνει κάθε χρόνο ελλειµµατικό. Για το 2009 το ΝΑΤ προβλεπόταν να επιδοτηθεί µε 1,3
δισ. για την κάλυψη αποκλειστικά και µόνο των κύριων συντάξεων. Τα συνολικά του έσοδα δεν θα
υπερέβαιναν τα 172,8 εκατ. ευρώ, ενώ, αν συνυπολογιστούν στα έξοδα και τα ποσά που απαιτούνται
για την κάλυψη των επικουρικών συντάξεων, το έλλειµµα προβλεπόταν να ξεπεράσει τα 200 εκατ.
ευρώ.
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Ποιος και πότε, άραγε, θα ξαναφέρει στο ΝΑΤ και στα άλλα ταµεία τα χρήµατα που δολίως τους
αφαιρέθηκαν;
Οι επισφαλείς επενδύσεις
Το 1992 η κυβέρνηση Μητσοτάκη θεσµοθέτησε τη δυνατότητα να επενδύουν τα ασφαλιστικά
ταµεία το 20% των αποθεµατικών τους σε επισφαλείς επενδύσεις (χρηµατιστήριο, τραπεζικά
προϊόντα υψηλού κινδύνου κ.λπ.) και επέτρεψε την ίδρυση εταιρειών αµοιβαίων κεφαλαίων από τα
ασφαλιστικά ταµεία και, µέσω αυτών, την «αξιοποίηση» των αποθεµατικών τους.
Το 1999 η κυβέρνηση Σηµίτη αυξάνει το ποσοστό των αποθεµατικών των ταµείων που µπορεί να
επενδύεται σε µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια σε 23%, το οποίο κυκλοφορούν οι θυγατρικές των
τραπεζών και παίχτηκε στο χρηµατιστήριο. Ήταν η περίοδος που οι εκσυγχρονιστές µε τις
«φούσκες» του χρηµατιστηρίου κατέκλεψαν τους αφελείς. Μεταξύ των θυµάτων περιλαµβάνονται
και τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι απώλειες των ταµείων λόγω των επισφαλών επενδύσεων
αποκρύφτηκαν απ’ όλα τα ΜΜΕ, αλλά ανεπίσηµα µιλάνε για πάνω από 3,5 δισ. ευρώ την
περίοδο 1999-2002.
Η ένταξη στην Ε.Ε.
Η συµµετοχή της Ελλάδας στην ΕΟΚ-Ε.Ε. καθιστά το ασφαλιστικό σύστηµα και τους
ασφαλισµένους µόνιµο στόχο των ευρωπαίων επιχειρηµατιών, που µυρίζονται κέρδη. Στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κολωνίας στις 14/7/1999 η Κοµισιόν εκδίδει ανακοίνωση µε τον τίτλο:
«Συντονισµένη στρατηγική για τον εκσυγχρονισµό της κοινωνικής προστασίας». Σ’ αυτήν
αναφέρεται
ότι «τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας πρέπει να αντανακλούν και να
ανταποκρίνονται στην εµφάνιση νέων εργασιακών διευθετήσεων, όπως οι συµβάσεις ορισµένου
χρόνου και µερικής απασχόλησης». Τα συνταξιοδοτικά συστήµατα ... «προϋποθέτουν την εξεύρεση
σωστής ισορροπίας µεταξύ κεφαλαιοποιητικών και διανεµητικών συστηµάτων» και «πρέπει να
αποθαρρύνουν την πρόωρη έξοδο από την αγορά εργασίας και να ενθαρρύνουν την ευελιξία των
συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων».
[Ένα συνταξιοδοτικό σύστηµα λέγεται κεφαλαιοποιητικό όταν οι ασφαλιστικές εισφορές
επενδύονται σε µετοχές, οµόλογα κ.λπ., οι συντάξεις εξατοµικεύονται και εξαρτώνται µόνο από τις
αποδόσεις (τόκους) των επενδύσεων και όχι από τις εισφορές των άλλων ασφαλισµένων ενός φορέα.
Αναδιανεµητικό λέγεται το σύστηµα όταν οι συντάξεις καθορίζονται µε βάση µόνο τις εισφορές του
συνόλου των ασφαλισµένων του φορέα. Στην Ελλάδα τα ελεγχόµενα από το δηµόσιο ασφαλιστικά
ταµεία ακολουθούν µικτό σύστηµα, ενώ οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ακολουθούν
αποκλειστικά το κεφαλαιοποιητικό.]
Η «συντονισµένη στρατηγική», λοιπόν, της Ε.Ε. προώθησε το τζογάρισµα των αποθεµατικών σε
χρηµατιστηριακές και τραπεζικές «φούσκες» καθώς και τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που
στη χώρα µας θέλουν να βάλουν χέρι στα επικουρικά ταµεία.
Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές, όµως, δεν παρέχουν καµιά εγγύηση ότι θα αποδώσουν τα ασφάλιστρα
που θα έχουν προεισπράξει από τους ασφαλισµένους, όπως συνέβη µε την «Ασπίς-Πρόνοια» και την
Commercial Value, που τις χρεοκόπησαν οι ιδιοκτήτες τους, αφού εισπράττανε επί χρόνια κανονικά
τα ασφάλιστρα. Επίσης η συνταγή της Ε.Ε. για τις «νέες εργασιακές διευθετήσεις», δηλ. από την
ωροµισθία έως τη µαύρη εργασία, είναι καταστροφική για τα ταµεία, ευνοεί όµως τους εργοδότες,
τους οποίους προστατεύει η Κοµισιόν.
Η ένταξη και παραµονή στην ΕΟΚ-Ε.Ε. αύξησε κατακόρυφα και την ανεργία, από 3,9% το
1981 στο 9,6% το 2009, σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία (στην πραγµατικότητα η αύξηση είναι
µεγαλύτερη). Η αύξηση της ανεργίας ζηµιώνει το ασφαλιστικό σύστηµα, όχι µόνο γιατί το στερεί
από τις εισφορές που θα εισέπραττε από όσους έπαψαν να εργάζονται, αλλά το επιβαρύνει και µε τα
επιδόµατα ανεργίας.
Τα διάφορα όργανα της Ε.Ε. δεν αρκούνται σε όσα επώδυνα για τους εργαζόµενους και
συνταξιούχους έχουν γίνει µέχρι τώρα στην Ελλάδα, αλλά πιέζουν τις υποτελείς ελληνικές
κυβερνήσεις για διαρκή «µεταρρύθµιση» του ασφαλιστικού, σε βάρος των εργαζοµένων
φυσικά. Η Συνθήκη της Λισαβόνας, που ισχύει από 1/12/09, στο άρθρο ΙΙΙ-210 λέει ότι η
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διαµόρφωση του Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρµοδιότητα κάθε κράτους µέλους και
ότι η Ένωση απλώς «υποστηρίζει και συµπληρώνει τη δράση των κρατών µελών», στην
πραγµατικότητα όµως η Ε.Ε. επιβάλλει τη δική της γραµµή.
Η Ε.Ε. πιέζει τις ελληνικές κυβερνήσεις α) για να ελαχιστοποιήσουν τις κρατικές χρηµατοδοτήσεις,
µε το πρόσχηµα της µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, β) για να ελαχιστοποιήσουν τις
εργοδοτικές εισφορές, µε πρόσχηµα την ανάπτυξη, γ) για να προωθήσουν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες, παρότι είναι συνυπεύθυνες για την κρίση και δ) για να πληρώνουν οι ίδιοι οι ασφαλισµένοι
το µεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλίστρων για συντάξεις πείνας και υποτυπώδη περίθαλψη.
Η συµµετοχή µας στην Ε.Ε. έπληξε το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα και για τον
επιπλέον λόγο ότι προώθησε την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, π.χ. ωροµισθία,
δελτία παροχής υπηρεσιών (µπλοκάκια), εργασία ορισµένων ηµερών, απλήρωτες υπερωρίες. Η τάση
για ελαστικότερες σχέσεις εργασίας ξεκίνησε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992), συνεχίστηκε µε
άλλες συνθήκες και καθιερώθηκε ως κοινοτική νοµοθεσία µε τη µορφή οδηγιών. Αλλά ακόµη και
αυτά τα δικαιώµατα που απέµειναν νοµοθετικά κατοχυρωµένα συνήθως καταστρατηγούνται, γιατί
µετά την ένταξη οι έλεγχοι για την εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας έχουν σχεδόν εκλείψει.
Ελαστικές σχέσεις εργασίας σηµαίνουν µειωµένες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
[Η συµµετοχή µας στην Ε.Ε. ζηµιώνει το ασφαλιστικό σύστηµα και µε τις υποχρεωτικές
ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων οργανισµών και µε τις υποχρεωτικές συνταξιοδοτήσεις Βουλγάρων και
Ρουµάνων, για τις οποίες γράφουµε παρακάτω.]
Αµετανόητοι! Σε πλήρη εφαρµογή η επιχείρηση της Νέας Τάξης για κοινωνίες των 2/3 και µε τις
πρώτες νύξεις (από τον ΟΟΣΑ) για στέρηση του δικαιώµατος ψήφου στους συνταξιούχους, ώστε να
µπορούν χωρίς κόστος (νοµίζουν) να τους µειώνουν συνεχώς τις συντάξεις!
Ο νόµος Σιούφα
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη (υπουργός Σιούφας) ψηφίζει το νόµο 2084/1992, που ευνοεί την
εργοδοσία σε βάρος των εργαζοµένων. Ο νόµος εισάγει για πρώτη φορά τη διαφοροποίηση των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων µε βάση το έτος πρώτης ασφάλισης. Οι κυριότερες προβλέψεις του
νόµου Σιούφα είναι οι εξής:
Α) Οι εργαζόµενοι που άρχισαν να ασφαλίζονται µετά την 1/1/1993 έχουν µειωµένα ασφαλιστικά
δικαιώµατα σε σχέση µε τους προηγούµενους (άρθρο 47).
Β) Καταργούνται οι συντάξεις χωρίς όριο ηλικίας και εισάγεται το όριο ηλικίας για να πληρώνεται
ο εργαζόµενος τη σύνταξή του. Μπορεί δηλ. να κατοχυρώνει σύνταξη (π.χ. 35 χρόνια εργασίας),
αλλά δε δικαιούται να την πάρει αν δε συµπληρώσει το κάθε φορά ηλικιακό όριο που ο νόµος
Σιούφα καθορίζει (άρθρο 48).
Γ) Περικόπτονται δραστικά οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
∆) Μειώνεται αισθητά το ποσό της σύνταξης στις πρόωρες.
Ε) Αλλάζει η βάση υπολογισµού της σύνταξης, δηλ., αντί του τελευταίου µισθού, η σύνταξη
υπολογίζεται µε βάση το µέσον όρο των µισθών της τελευταίας 5ετίας, µε αποτέλεσµα τη µείωσή
της.
ΣΤ) Μειώνει τις εργοδοτικές εισφορές και µε το άρθρο 22 καθιερώνει τριµερή χρηµατοδότηση
στην κύρια σύνταξη για τους νεοεισερχόµενους, π.χ. στο ΙΚΑ εισφέρουν πλέον (επί των αποδοχών)
10% το κράτος, 13,33% ο εργοδότης (αντί του 20%, που ήταν πριν το νόµο Σιούφα) και 3,67% ο
εργαζόµενος.
Και µόνο η µείωση των εργοδοτικών εισφορών φτάνει για να δηλωθεί η κατεύθυνση των
ρυθµίσεων του νόµου Σιούφα.
Ο νόµος Ρέππα
Το 1995 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ παραχωρεί το δικαίωµα στις διοικήσεις των ταµείων να
προσλαµβάνουν ως «συµβούλους» τις τράπεζες ή θυγατρικές τους. Είναι προφανές ότι οι
«σύµβουλοι» αυτοί προτείνουν τον καλύτερο τρόπο για την καταλήστευση των ταµείων από τους
κερδοσκόπους, αρπάζοντας και οι ίδιοι τουλάχιστον το µερίδιο του µεσάζοντα. Την περίοδο αυτή
γιγαντώθηκαν οι ιδιωτικές τράπεζες.
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Το 2001 η κυβέρνηση Σηµίτη, η πιο πειθήνια της Ε.Ε., επιχειρεί ν’ αλλάξει το ασφαλιστικό και τις
εργασιακές σχέσεις, σύµφωνα µε τις επιταγές της Ε.Ε., που προαναφέρθηκαν. Στην επιχείρηση
πρωτοστατούν ο (µη κοινοβουλευτικός) υφυπουργός Γιαννίτσης και ο διαβόητος σύµβουλος του
πρωθυπουργού Σπράος, που δυσανασχετούσε, γιατί οι συνταξιούχοι ζουν πλέον πολύ και
επιβαρύνουν τα ταµεία! Συνάντησαν, όµως, την καθολική αντίδραση των εργαζοµένων και δεν
προχώρησαν τότε. Το 2002, όµως, ψηφίζουν το νόµο Ρέππα (3029/2002), σύµφωνα µε τον οποίο
προβλέπονται:
Α) Η ίδρυση ταµείων επαγγελµατικής ασφάλισης µεταξύ εργοδοτών-εργαζοµένων, δηλ. Ν.Π.Ι.∆.,
που λειτουργούν µε βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. Επέβαλε το τζογάρισµα του 70 % των
αποθεµατικών τους στο χρηµατιστήριο (άρθρο 7), δηλ. έµµεσα νοµιµοποίησε την κλοπή µέσω του
χρηµατιστηρίου. Επέτρεψε επίσης την κλοπή των εργατικών εισφορών τους, µε το πρόσχηµα της
αξιοποίησής τους σε µετοχές κ.λπ. (άρθρο 7).
Β) Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της σύνταξης. Ως βάση υπολογισµού παραµένει ο µέσος
όρος της τελευταίας 5ετίας, όπως προέβλεπε και ο νόµος Σιούφα. Η σύνταξη, όµως, µειώνεται
σταδιακά από το 80% του τελευταίου βασικού µισθού στο 70%. Συγκεκριµένα, µέχρι τις 31/12/2007
υπολογίζεται µε το 80% του τελευταίου µισθού. Από 1/1/2008 υπολογίζεται σε δυο µέρη: α) τα
χρόνια που έχει συµπληρώσει ο εργαζόµενος ως το 2007 επί 80% και τα υπόλοιπα επί ποσοστού
σταδιακά µειούµενου ως το 70% του µέσου όρου των αποδοχών της τελευταίας πενταετίας (άρθρο
2).
Γ) Η κατάργηση της κρατικής εισφοράς, δηλ. του 10% επί των αποδοχών ή των 10/27 επί του
συνόλου των εισφορών, όπως προβλεπόταν στο νόµο Σιούφα στα πλαίσια της τριµερούς
χρηµατοδότησης για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ, και η αντικατάστασή της µε το 1% του ΑΕΠ
(άρθρο 4). Αυτό, όµως, το 1% από τότε δεν αποδίδεται. Η αλλαγή αυτή είχε σκοπό την κλοπή του
ασφαλισµένου χωρίς πολλές αντιδράσεις, γιατί µε το προηγούµενο σύστηµα το κράτος πλήρωνε
στον κάθε εργαζόµενο ατοµικά το 10% και η µη τήρηση αυτής της υποχρέωσης θα είχε άµεσο
πολιτικό κόστος. Τώρα το κράτος χρωστάει συνολικά στο ταµείο κι αυτό απασχολεί ένα µικρό
κύκλο, τις διοικήσεις των ταµείων και τους υπεύθυνους της κυβέρνησης. Πονηριές «σοσιαλιστών»!
Η αθρόα µετανάστευση προς την Ελλάδα
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 αρχίζουν να εισέρχονται στη χώρα µας στρατιές
λαθροµεταναστών, φαινόµενο που συνεχίζεται µέχρι σήµερα και θα γιγαντωθεί µέχρι πλήρους
αλλοίωσης της σύνθεσης του πληθυσµού, εάν ψηφιστούν οι νόµοι που προωθεί το δίδυµο Γ.
Παπανδρέου-Ραγκούση.
Ο αριθµός των λαθροµεταναστών είναι απροσδιόριστος, καµιά επίσηµη αρχή δεν έκανε τον κόπο
να τον υπολογίσει, αλλά εκτιµάται ότι υπερβαίνει (ίσως και κατά πολύ) τα 2 εκατοµµύρια. Από
όλους αυτούς ένα µικρό µέρος εργάζεται νόµιµα και ασφαλίζεται. Οι περισσότεροι είναι
ανασφάλιστοι, παίρνοντας τις θέσεις εργασίας Ελλήνων, που οι περισσότεροι θα ασφαλίζονταν.
Αυτή τη «µαύρη εργασία» την προκάλεσαν και τη διατηρούν οι µεγαλοεργολάβοι και οι άλλοι
µεγάλοι επιχειρηµατίες, για να γιγαντώνουν τα κέρδη τους, και οι υποτελείς στην Ε.Ε. κυβερνήσεις,
για να διατηρούν χαµηλότερο τον πληθωρισµό (όπως ορίζει η Ε.Ε.) και για να εξυπηρετούν τους
επιχειρηµατίες-προστάτες τους.
Η παρουσία των παράνοµων µεταναστών, εκτός των άλλων (και σοβαρότερων) συνεπειών για τη
χώρα µας, προκάλεσε και προκαλεί µεγάλη ζηµιά στα ασφαλιστικά ταµεία, που συνεχίζουν να
δίνουν κανονικά συντάξεις στους συνταξιούχους (που είναι όλοι Έλληνες), χωρίς να εισπράττουν τις
αντίστοιχες εισφορές από τους νέους που µπαίνουν στην αγορά εργασίας (πολλοί από τους οποίους
είναι ανασφάλιστοι µετανάστες).
Μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ε.Ε. και βάσει των κοινοτικών
κανονισµών, Βούλγαροι και Ρουµάνοι εργαζόµενοι, που δούλευαν µια ζωή στην πατρίδα τους
και έδιναν εκεί τις εισφορές τους, απέκτησαν το δικαίωµα να έρχονται στην Ελλάδα, να
εργάζονται εδώ για 1 χρόνο και να παίρνουν ολόκληρη τη σύνταξη από το ελληνικό
ασφαλιστικό ταµείο, χωρίς καν να υποχρεώνονται να µεταφέρουν σ’ αυτό τις εισφορές που
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είχαν καταβάλει στην πατρίδα τους! Αρκεί να έχουν συγκεντρώσει το σύνολο των απαιτουµένων
ενσήµων, να έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας και αποδεδειγµένα να είναι µόνιµοι κάτοικοι
Ελλάδας. Η τελευταία προϋπόθεση παρακάµπτεται από τα γνωστά κυκλώµατα γύρο από την
Οµόνοια, που εκµεταλλεύονται παντοιοτρόπως τους µετανάστες, τα οποία έναντι 500 έως 800 ευρώ
τους εξασφαλίζουν ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας στην Ελλάδα, ώστε (λαδώνοντας καταλλήλως) να
παίρνουν την κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ, ύψους 486 ευρώ, όπως επίσης το ΕΚΑΣ, ύψους 230
ευρώ.
Άλλη µια επιβάρυνση των ελληνικών ασφαλιστικών ταµείων πέραν πάσης λογικής! Σηµειώνουµε
ότι ο αριθµός Βουλγάρων και Ρουµάνων που εργάζονται στην Ελλάδα υπολογίζεται στις 130.000
και αργά ή γρήγορα όλοι θα «µπουν στο κόλπο». Φυσικά τα ίδια ισχύουν για υπηκόους κάθε άλλης
χώρας µέλους της Ε.Ε. (Πολωνούς κ.λπ.).
Οι εθελούσιες έξοδοι
Μια βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων οργανισµών,
που δηµιουργήθηκαν µε καθαρά κοινωνική αποστολή. Ακόµη κι απ’ αυτούς τους οργανισµούς το
µεγάλο κεφάλαιο επιδιώκει να βγάλει τεράστια κέρδη, αδιαφορώντας αν µε την ιδιωτικοποίησή τους
κατεδαφίζεται το κράτος πρόνοιας, αν οι εργαζόµενοι και συνταξιούχοι µένουν απροστάτευτοι
µπροστά στην κερδοσκοπία και αν επανέρχονται στην πριν από έναν αιώνα κοινωνική βαρβαρότητα.
Επειδή θεωρούν τις ιδιωτικοποιήσεις ως έναν από τους πιο σηµαντικούς τρόπους για να αυξήσουν
τα κέρδη τους, φρόντισαν να υποχρεώσουν τις εθνικές κυβερνήσεις να τις πραγµατοποιήσουν και να
µη διστάζουν µπροστά στις αναµενόµενες λαϊκές αντιδράσεις. Έτσι τις πέρασαν ως υποχρέωση των
εθνικών κυβερνήσεων ακόµη και µέσα από το ευρωσύνταγµα, το οποίο, αν και καταψηφισµένο από
τους λαούς, ισχύει απαράλλαχτο, µετονοµασµένο σε ευρωσυνθήκη! Αν οι εθνικές κυβερνήσεις
αρνούνται να προχωρήσουν στις ιδιωτικοποιήσεις, υποχρεώνονται σε δυσβάσταχτα πρόστιµα κι έτσι
όλες προσαρµόζονται. Ο τότε πρόεδρος των Γερµανών βιοµηχάνων Χανς-Όλαφ Χένκελ, µε
αφοπλιστική ειλικρίνεια, οµολογεί σε συνέντευξή του στη γαλλική εφηµερίδα Λε Μοντ στις
31/5/1999: «Η Ευρώπη (εννοεί την Ε.Ε.) είναι σήµερα πολύτιµη, επειδή πειθαναγκάζει σε
ιδιωτικοποιήσεις … , που καµιά εθνική κυβέρνηση δε θα ήταν σε θέση ούτε καν να ονειρευτεί
… Η αγορά των τηλεπικοινωνιών, των αεροµεταφορών, της ενέργειας δε θα µπορούσε ποτέ να
ιδιωτικοποιηθεί στο βαθµό που συµβαίνει σήµερα, εάν οι αποφάσεις δεν είχαν ληφθεί στις
Βρυξέλες.» Και αναφωνεί ενθουσιασµένος: «Η Ευρώπη είναι σήµερα πραγµατική ευλογία
Θεού!», αν και δύσκολα µπορεί να πιστέψει κανείς ότι ο Θεός έχει ευλογήσει αυτό το
ανοσιούργηµα!
Πρώτοι έσπευσαν να προσαρµοστούν οι ψοφοδεείς που κυβερνούν τον τόπο µας, που όχι µόνο
έδωσαν σπουδαίες δηµόσιες επιχειρήσεις σε ιδιώτες αντί πινακίου φακής (παίρνοντας τη µίζα τους,
φυσικά!), από τις οποίες οι περισσότερες κερδοφόρες, αλλά φρόντισαν προηγουµένως να µειώσουν
δραστικά το προσωπικό τους, ώστε ο µελλοντικός ιδιοκτήτης να πληρώνει λιγότερους µισθούς και
να αποκοµίζει το µέγιστο κέρδος. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι οι οργανισµοί αυτοί είχαν επιβαρυνθεί
µε υπεράριθµο προσωπικό, για να κάνουν τα ρουσφέτια τους οι κυβερνώντες, ιδίως οι κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του ’80. Η µείωση του προσωπικού, όµως, επεκτάθηκε πολύ πέραν των
υπεράριθµων.
Αν οι κυβερνώντες είχαν πραγµατικό σκοπό την εξυγίανση των οργανισµών από το πλεονάζον
προσωπικό, θα µπορούσαν να την επιτύχουν σταδιακά µε µετατάξεις και, κυρίως, µε τη φυσική
συνταξιοδότηση. Όµως, όπως προείπαµε, άλλος ήταν ο σκοπός τους και βιάζονταν. Έτσι
προχώρησαν στις εθελούσιες εξόδους, δηλ. χάριζαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σ’ έναν υπάλληλο, που
συνήθως θα έπαιρνε κανονικά σύνταξη µετά από λίγα χρόνια, για να αποχωρήσει εθελοντικά από
την εργασία του. Τα χρήµατα αυτά τα πλήρωναν οι οργανισµοί από τα κέρδη τους! Αυτά τα
χρήµατα θα µπορούσαν να πάνε στα ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία όχι µόνο δεν ωφελήθηκαν από τα
κέρδη των οργανισµών, αλλά επιβαρύνθηκαν δραµατικά µε τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.
Οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ξεκίνησαν µε την ιδιωτικοποίηση της Ιονικής Τράπεζας, ως µέσο
αποδέσµευσης από το προσωπικό που δεν µπορούσε να προσαρµοστεί στο νέο µάνατζµεντ της
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Αlpha Βank. Τα προγράµµατα αυτά συνέπεσαν µε χαριστικές προσφορές εξόδου και οικονοµικά
κίνητρα στην Εθνική Τράπεζα από το 1997.
Η κυβέρνηση της Ν.∆. αποδέχθηκε τις εθελούσιες εξόδους στον ΟΤΕ το 2005, για να τον
πουλήσει στους Γερµανούς, και στην Ολυµπιακή το 2008, για να την πουλήσει όπου να ’ναι (τελικά
στη MIG) και όσο όσο, επειδή έτσι διέταξε η Ε.Ε. Υπολογίζεται ότι το κόστος της εθελούσιας
εξόδου για τους 2103 υπαλλήλους της Ολυµπιακής µε πλήρη σύνταξη και για τους 642 που
πριµοδοτήθηκαν σκανδαλωδώς µε επιπλέον ένσηµα ανέρχεται στα 1,16 δισ. ευρώ. Το ίδιο έκανε το
2009 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στον ΟΛΠ, για να κατοχυρώσει την παραχώρηση του σταθµού
εµπορευµατοκιβωτίων στην κινεζική COSCO, την οποία είχε υπογράψει η κυβέρνηση της Ν.∆.
Εθελούσια έξοδο ετοιµάζονται να κάνουν και στον ΟΣΕ, παρά την προεκλογική τους «δέσµευση»
και µάλιστα µε µεγαλύτερα ποσά απ’ όσα καθόριζε η Ν.∆.!
Με βάση εκτιµήσεις ειδικών στην κοινωνική ασφάλιση, οι πρόσφατες εθελούσιες έξοδοι από
ιδιωτικοποιούµενες ∆ΕΚΟ και τράπεζες κόστισαν στα ειδικά ταµεία και κατ’ επέκταση στο ΙΚΑ
(λόγω της ενοποίησης, που ακολούθησε µε το νόµο Πετραλιά) το ποσό των 4 δισ. ευρώ, για να
ευνοηθούν για µια φορά ακόµη οι επιχειρηµατίες. Περισσότεροι από 15.000 εργαζόµενοι, στην πιο
παραγωγική ηλικία τους, κυρίως από ∆ΕΚΟ και τράπεζες, οδηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε
πρόωρη συνταξιοδότηση µέσω των εθελουσίων εξόδων, φορτώνοντας τα ασφαλιστικά ταµεία µε
τεράστια ζηµιά, που δυναµίτισε ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστηµα.
Τα «δοµηµένα» οµόλογα
Τα «δοµηµένα» οµόλογα επισήµως λέγονται «παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα». Σε
αντίθεση µε τα σταθερά, που έχουν ένα σταθερό επιτόκιο, τα δοµηµένα µόνο για τα πρώτα δύο έως
πέντε χρόνια έχουν ένα σταθερό επιτόκιο, και µάλιστα πάνω από τον πληθωρισµό (5% έως 6%), ενώ
για τα επόµενα δέκα έως δεκαοχτώ χρόνια οι τόκοι τους συναρτώνται από περίπλοκους όρους και
πρακτικά είναι µηδενικοί. Με τη λήξη του οµολόγου αυτού το δηµόσιο πληρώνει στον τελευταίο
κάτοχό του την ονοµαστική του αξία, δηλ. το ποσό που γράφει πάνω του το οµόλογο.
Τα «δοµηµένα» πρέπει να περνάνε οργανωµένα στο δεύτερο, τρίτο κ.λπ. αγοραστή τους µέσω της
Ηλεκτρονικής ∆ευτερογενούς Αγοράς Τίτλων (Η∆ΑΤ). Στην Η∆ΑΤ αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης τίτλοι που έχουν εκδοθεί από το ελληνικό δηµόσιο καθώς και οµόλογα και εν
γένει χρεωστικοί τίτλοι σταθερού εισοδήµατος που έχουν εκδοθεί από εταιρείες ή άλλους εκδότες.
Το 2007 η κυβέρνηση Καραµανλή φορτώνει τα ασφαλιστικά ταµεία µε τα «δοµηµένα» οµόλογα.
Ο λόγος που τα επέλεξε ήταν ότι αυτά δε λογίζονται ως δηµόσιο χρέος. Το άρθρο 2 του
Πρωτοκόλλου για το υπερβολικό έλλειµµα της Συνθήκης του Μάαστριχτ παραπέµπει στον
κανονισµό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ολοκληρωµένων Λογαριασµών (ΕΣΛ), ο οποίος στην
εισηγητική του έκθεση αναφέρει: «Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, που είναι σχετικά
νέα εργαλεία και καλύπτονται για πρώτη φορά από το ΕΣΛ 95, δεν περιλαµβάνονται στο σύνολο
του χρέους, επειδή δεν έχουν ίδια ονοµαστική αξία µε εκείνη που παρατηρείται για τα υπόλοιπα
χρεωστικά µέσα». «∆ηµιουργική» λογιστική!
Τα ταµεία και ορισµένες επιχειρήσεις που ελέγχονταν από το δηµόσιο (Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο,
Αγροτική Τράπεζα κ.λπ.) πήραν γραµµή να πουλήσουν τα σταθερά οµόλογα δηµοσίου (όχι µόνο
του ελληνικού) που κατείχαν και ν’ αγοράζουν µέσω χρηµατιστών και τραπεζών (που έπαιρναν
µεγάλες προµήθειες από τα ταµεία) τα «δοµηµένα». Τότε τα «δοµηµένα» αγοράζονταν συνήθως
στο 85% έως 87% της ονοµαστικής τους αξίας, λόγω του υψηλού κινδύνου απωλειών που έχουν, και
κατά κανόνα πωλούνταν στον τελικό αποδέκτη σε τιµή µικρότερη από την ονοµαστική τους αξία
(από το «άρτιο»). Οι διοικήσεις των ταµείων, όµως, πήραν γραµµή να τα αγοράσουν στο 100% της
ονοµαστικής τους αξίας ή και στο 106%.
Η διακίνηση των «δοµηµένων» που αγόρασαν τα ταµεία γινόταν εκτός δηµοσιότητας, δηλ. εκτός
Η∆ΑΤ, για να χαθεί κάθε έλεγχος. Με το κόλπο των «δοµηµένων» τα ταµεία αρχικά έχασαν
κεφάλαιο και µετά δάνεισαν µε µηδενικό επιτόκιο, µε κερδισµένους τους µεσάζοντες (χρηµατιστέςτράπεζες), πιθανότατα όσους τους εξυπηρέτησαν (µίζες) και το κράτος.
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Όταν αποκαλύφθηκε αυτή η µεθόδευση, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να πάρει πίσω τα «δοµηµένα»
από τα ταµεία, αφού όµως πρώτα τα ταµεία έχασαν σηµαντικά ποσά από τα αποθεµατικά τους
(εκτιµάται γύρο στα 700 εκατοµµύρια ευρώ).
Ο νόµος Πετραλιά
Οι προσπάθειες καταλήστευσης των ταµείων συνεχίζονται αµείωτα. Παρά την κατακραυγή που
προκάλεσε το σκάνδαλο µε τα «δοµηµένα» οµόλογα, η κυβέρνηση Καραµανλή, πιστή στις εντολές
της Ε.Ε., προώθησε ακόµη µία ασφαλιστική µεταρρύθµιση µε το νόµο 3655/2008, το νόµο
Πετραλιά, που προβλέπει:
Α) Μεταφορά όλων των ταµείων των τραπεζών στο ΙΚΑ (άρθρο 1), κάνοντας ακόµη πιο
ελλειµµατικό το ΙΚΑ, αφού του φόρτωσε ασφαλισµένους, χωρίς να του µεταφέρει εισφορές που
αυτοί είχαν καταβάλει.
Β) Αύξηση των ειδικών ορίων συνταξιοδότησης και των γενικών επίσης µε τη µορφή κινήτρων.
Μείωση των επικουρικών συντάξεων. Κατάργηση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων µητέρων και
συρρίκνωση όλων των πρόωρων συντάξεων σε βαθµό που να καθίστανται απαγορευτικές (άρθρα
143, 144, 145).
Γ) Σαρωτικές ενοποιήσεις σε όλους τους τοµείς κοινωνικής ασφάλισης, δηλ. κύρια σύνταξη,
επικουρική σύνταξη, υγεία, εφάπαξ (άρθρα 2 έως 136).
∆) Αύξηση των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης προκειµένου να δικαιούται κάποιος παροχές
υγείας (άρθρο 147).
Ε) Ίδρυση ασφαλιστικού κεφαλαίου «αλληλεγγύης γενεών», δηλ. χρηµατοδότηση του
ασφαλιστικού συστήµατος µέσω της αναδιανοµής υπαρχόντων πόρων από άλλα ταµεία,
δροµολόγηση της αύξησης της έµµεσης φορολογίας (ΦΠΑ) και ένταση των ιδιωτικοποιήσεων, µε
πρόσχηµα ότι το 10% των εσόδων τους θα πηγαίνει στο ασφαλιστικό σύστηµα (άρθρο 149).
Ο νόµος αυτός ήδη έχει προκαλέσει, εκτός των άλλων, σοβαρές δυσλειτουργίες στα ενοποιηµένα
ταµεία, λόγω έλλειψης προσωπικού, γεγονός που προκαλεί αφάνταστη ταλαιπωρία στους
ασφαλισµένους.
Η εισφοροδιαφυγή
Η εργοδοσία δεν αρκέστηκε που προσάρµοσε τη νοµοθεσία στα δικά της συµφέροντα, αλλά
ανέδειξε σε προσφιλές της άθληµα την αθέτηση των υποχρεώσεών της που απέρρεαν από τη
νοµοθεσία αυτή. Πρωταθλητής το ίδιο το κράτος., που µόνο στο ΙΚΑ χρωστά 3,4 δισ. ευρώ, µέρος
των οποίων είναι οφειλές από το 1% του ΑΕΠ που θα έπρεπε να αποδίδει κάθε χρόνο, όπως
προβλέπει.
Μόνο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ οι συνολικές οφειλές υπολογίζονται σε 8,6 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 2
δισ. ευρώ από την εισφοροδιαφυγή της εργοδοσίας (περιλαµβανοµένου του κράτους) του τελευταίου
έτους, τα 3,4 δισ. ευρώ από οφειλές του κράτους γιατί δεν αποδίδει το 1% του ΑΕΠ κάθε χρόνο,
όπως προβλέπει ο νόµος Ρέππα του 2002, και άλλα 3,2 δισ. ευρώ είναι τα συσσωρευµένα χρέη από
προηγούµενα έτη. Οι βεβαιωµένες οφειλές, χωρίς να υπολογίζονται τα πρόστιµα, ανέρχονταν το
2009 σε 4.695.487.090 ευρώ ευρώ. Οι συνεχόµενες ρυθµίσεις δηµιούργησαν την εκρηκτική «µαύρη»
τρύπα στο ΙΚΑ, µε αποτέλεσµα το 70% των επιχειρήσεων να είναι οφειλέτες.
Εκτιµάται ότι µία στις δύο επιχειρήσεις δεν πληρώνει ΙΚΑ και ότι από τα 4,5 εκατοµµύρια
εργαζόµενους το 1,1 δουλεύει ανασφάλιστο ή ασφαλίζεται για πολύ λιγότερες µέρες από τις
πραγµατικές. Ο νυν υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε πως το µέγεθος της εισφοροδιαφυγής ανέρχεται
στα 4,7 δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο και αφορά 239.000 επιχειρήσεις-οφειλέτες. Μεγαλύτερος
όλων η κρατική Ολυµπιακή µε 600 εκατοµµύρια ευρώ. Το ποσό που χρωστά το κράτος προς το
σύνολο των ταµείων εκτιµάται στα 12 δισ. ευρώ.
Μεγάλο πρόβληµα υπάρχει και στον ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελµατίες). Για το 2010 προβλέπονται
έσοδα 812 εκατ. ευρώ (από τα οποία τα 600 είναι η κρατική επιδότηση), ενώ τα αναµενόµενα έξοδα
υπολογίζονται σε 1300 εκατ. ευρώ. Στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, όπου χιλιάδες
συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου βρίσκονται στην ουρά, για να λάβουν το εφάπαξ τους, για το 2010, το
έλλειµµα εκτιµάται ότι θα ξεπεράσει τα 800 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκκρεµείς αιτήσεις καταβολής
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εφάπαξ που δεν εξυπηρετούνται θα ανέλθουν στις 20.000 περίπου και ο χρόνος αναµονής θα υπερβεί
τα δύο έτη. Κι όλα αυτά, επειδή το δηµόσιο δεν αποδίδει τους πόρους που οφείλει.
Η σπατάλη και η διαφθορά
Ένας άλλος λόγος που έφτασαν τα ταµεία στη σηµερινή κατάσταση είναι οι απίστευτες σπατάλες
στον κλάδο υγείας. Η διαφθορά και οι µίζες υπερβαίνουν κάθε φαντασία. Οι υπηρεσίες του ΙΚΑ και
των άλλων ταµείων καθώς και τα δηµόσια νοσοκοµεία έχουν ελλιπή µηχανικό εξοπλισµό και
στέλνουν σωρηδόν ασθενείς σε ιδιωτικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές, ξοδεύοντας τεράστια
ποσά, µικρό µέρος από τα οποία θα έφτανε για να αγοραστούν τα µηχανήµατα που λείπουν και να
καλυφθούν οι ελλείψεις σε προσωπικό. Το 86% των αξονικών τοµογράφων που υπάρχουν στην
Ελλάδα ανήκει σε ιδιώτες! Κάποιοι φτάνουν στο σηµείο να µην επισκευάζουν τα µηχανήµατα ή να
τα κρατούν αχρησιµοποίητα στις αποθήκες του ΙΚΑ και των δηµόσιων νοσοκοµείων, για να µη
µειωθεί η διοχέτευση ασθενών προς τους ιδιώτες. Χορηγούνται φάρµακα πέραν των αναγκαίων, για
να θησαυρίζουν οι φαρµακοβιοµηχανίες. Τα ίδια τα δηµόσια νοσοκοµεία αγοράζουν
υπερτιµολογηµένα τα φάρµακα και τα αναλώσιµα που χρησιµοποιούν. Οι ιδιωτικές κλινικές
χρεώνουν τα ταµεία µε πλασµατικές µέρες νοσηλείας και τα ιδιωτικά εργαστήρια χρεώνουν
πλασµατικές εξετάσεις. Όλ’ αυτά είναι πασίγνωστα σε όλους και φυσικά στους υπεύθυνους, οι
οποίοι δε συγκινούνται, γιατί προφανώς συµµετέχουν κι αυτοί στο πάρτι!
Κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου: ξανά «µεταρρύθµιση»
Η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, που ανέλαβε τον Οκτώβριο 2009 σκορπώντας ψεύτικες ελπίδες
στο λαό, σύντοµα αποδείχθηκε ότι είναι η πιο ανάλγητη κοινωνικά και η πιο επικίνδυνη εθνικά
κυβέρνηση της µεταπολίτευσης. Ήδη έχει µετατραπεί σε µια κατοχική κυβέρνηση, εντολοδόχων της
Ε.Ε. και του ∆.Ν.Τ.
Από τις πρώτες υποχρεώσεις της έναντι των κυρίων της είναι η επιβολή νέας «µεταρρύθµισης»
του ασφαλιστικού, παρόλο που δεν πέρασαν ούτε 2 χρόνια από την προηγούµενη, προβάλλοντας,
όπως και οι προηγούµενες κυβερνήσεις, ως «επιχείρηµα» τον κίνδυνο άµεσης κατάρρευσης των
ταµείων. Η λογική των προτάσεων του αρµόδιου Υπουργείου είναι η µείωση των συντάξεων µέσω
µιας κατώτατης βασικής σύνταξης «ως κοινής αφετηρίας για όλες τις κύριες συντάξεις και η
περαιτέρω ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης µεταξύ εισφορών και παροχών» καθώς και η
«ενοποίηση των ταµείων κύριας ασφάλισης, µε κατεύθυνση τη συγκρότηση τριών οµάδων
(µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι, αγρότες)». Αναµένονται και περικοπές δώρων κ.λπ., ακόµη και
των χαµηλοσυνταξιούχων των 550 ευρώ.
Επιφυλασσόµαστε να γράψουµε περισσότερα, όταν ψηφιστεί ο νόµος.
[Αποµένει το 3ο και τελευταίο µέρος µε τις θέσεις και τις προτάσεις του ΑΣΚΕ. Οι επισκέπτες της
ιστοσελίδας µπορούν να µας βοηθήσουν µε επιπλέον στοιχεία και προβληµατισµούς.]
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