
 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ "ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ- 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ" 

 

 Παρατήρηςη 1η: Το ςφςτθμα δεν αφορά κατ' αρχιν τουσ υπαλλιλουσ του 

Δθμοςίου και των ΟΤΑ, κακϊσ γι' αυτοφσ κα εκδοκεί ειδικόσ νόμοσ. Προβλζπεται, 

ωςτόςο, ότι το Εκνικό Σφςτθμα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ λειτουργεί με ενιαίουσ 

κανόνεσ για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο Δθμόςιο και ςτον Ιδιωτικό Τομζα. 

 Παρατήρηςη 2η: Το ΕΚΑ καταργείται από τθν 1-1-2020 και αντικακίςταται 

από τθν εκνικι ςφνταξθ. 

 Παρατήρηςη 3η: Με το άρκρο 6 παρζχονται οι εννοιολογικοί 

προςδιοριςμοί, που διζπουν το ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Από τθν 

διατφπωςθ αυτϊν προκφπτει, ότι (α) θ βαςικι (εκνικι) ςφνταξθ και μόνο 

χρθματοδοτείται από τον κρατικό προχπολογιςμό ενϊ θ αναλογικι ςφνταξθ 

χρθματοδοτείται από τισ ειςφορζσ. Συνεπεία αυτοφ, θ πρόβλεψθ τθσ ςυνολικισ 

εγγυθτικισ ευκφνθσ του κράτουσ για το ςφνολο των αςφαλιςτικϊν παροχϊν, 

μάλλον είναι κενι περιεχομζνου (β) με τθν παράγραφο 4 του εν λόγω άρκρου 

οριςτικοποιείται θ απϊλεια των δϊρων, αφοφ πλζον ρθτϊσ προβλζπεται, ότι θ 

ςφνταξθ καταβάλλεται ςε 12μθνθ βάςθ. 

 Παρατήρηςη 4η: Η εκνικι Σφνταξθ καταβάλλεται πλιρθσ ςε όςουσ 

διαμζνουν ςτθν Ελλάδα για 40 ζτθ μεταξφ των 15 και 67 ετϊν. Σε περίπτωςθ που 
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υπολείπεται ο χρόνοσ διαμονισ τα 40 ζτθ καταβάλλεται μειωμζνθ κατά 1/40 για 

κάκε χρόνο, που υπολείπεται των 40 ετϊν. 

 Σε περιπτϊςεισ δικαιοφχων δφο ςυντάξεων (πχ Δθμόςιο και ΕΤΑΑ), θ εκνικι 

ςφνταξθ καταβάλλεται μια και μόνο φορά. Η πρόβλεψθ αυτι κα επιφζρει ςοβαρζσ 

μειϊςεισ ςε όςουσ κα ελάμβαναν δφο ςυντάξεισ, ζχοντασ καταβάλλει αςφαλιςτικζσ 

ειςφορζσ και ςτουσ δφο αςφαλιςτικοφσ φορείσ, κακϊσ κα ςτερθκοφν ζνα μζροσ τθσ 

ςφνταξθσ τουσ.  

 Παρατήρηςη 5η: Για τθν εξαγωγι τθσ ανταποδοτικισ ςφνταξθσ λαμβάνεται 

υπόψθ πλζον ενιαία το ςφνολο του αςφαλιςτικοφ βίου και όχι τα τελευταία πζντε 

καλφτερα ζτθ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ι ο τελευταίοσ μιςκόσ. Σθμειϊνεται, ότι για 

τθν εξαγωγι του ςυνόλου των μθνιαίων αποδοχϊν του εργαηομζνου δεν 

λαμβάνονται υπόψιν τα επιδόματα αδείασ και τα δϊρα εορτϊν παρά το γεγονόσ, 

ότι και γι' αυτά ζχουν καταβλθκεί αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ. Αντίςτοιχα, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ το τελευταίο ζτοσ πριν τθν υποβολι αιτιςεωσ ςυνταξιοδότθςθσ. 

Σθμειωτζον, ότι ςε περίπτωςθ (που είναι τρομερά ςυνικθσ ςτο ΙΚΑ) που δεν μπορεί 

να εξαχκεί με βεβαιότθτα το ποςό των ςυντάξιμων αποδοχϊν για ςυγκεκριμζνα 

διαςτιματα, τότε θ ςφνταξθ υπολογίηεται παραλειπομζνων των διαςτθμάτων 

αυτϊν. 

 Παρατήρηςη 6η: Το νομοςχζδιο δθμιουργεί ουςιαςτικά ςυνταξιοφχουσ δφο 

(και περιςςότερων ςτθν πραγματικότθτα) ταχυτιτων, διακρίνοντασ μεταξφ αυτϊν, 

που ζχουν ιδθ ςυνταξιοδοτθκεί και όςων πρόκειται να ςυνταξιοδοτθκοφν από τθν 

1-1-2016 και εφεξισ. Η ωσ άνω πρόβλεψθ ζρχεται ςε πλιρθ αντίκεςθ προσ τθν αρχι 

τθσ ιςότθτασ κακϊσ αςφαλιςμζνοι, που ζχουν καταβάλλει ίδιεσ ι και μεγαλφτερεσ 

ειςφορζσ ςε ςχζςθ προσ τουσ ιδθ ςυνταξιοφχουσ κα βρεκοφν να λαμβάνουν 

μικρότερεσ ςυντάξεισ. Η παραβίαςθ τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ κακίςταται εντονότερθ 

εάν λάβει κανείσ υπόψθ του, ότι το ίδιο το ςχζδιο νόμου κάνει λόγο περί 

"ανταποδοτικισ" ςυντάξεωσ, ιτοι ςυντάξεωσ, που ςτθρίηεται ςτθν ςχζςθ μεταξφ 

ειςφορϊν και παροχϊν. Από τθν άλλθ πλευρά, το ςχζδιο προβλζπει τον 

επανυπολογιςμό εντόσ του ζτουσ 2016 όλων των ιδθ καταβαλλόμενων ςυντάξεων, 

με ςκοπό τόςο οι νζεσ όςο και οι παλιζσ ςυντάξεισ να ζχουν κοινι μορφι και 

κοινοφσ κανόνεσ υπολογιςμοφ (βαςικι-αναλογικι, ίδιοι δείκτεσ αναπλιρωςθσ).  



 Η ςκοπιμότθτα πίςω από τον εν λόγω επανυπολογιςμό ζγκειται ςτο γεγονόσ, 

ότι μζςω αυτοφ, θ Κυβζρνθςθ επιδιϊκει να αποφφγει τθν εφαρμογι τθσ απόφαςθσ 

του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ, θ οποία ζχει κρίνει, ότι όλεσ οι περικοπζσ, που 

ζλαβαν χϊρα από το 2012 μζχρι το 2014 είναι αντιςυνταγματικζσ. Ήδθ δε από τον 

Ιοφνιο 2015 κα ζπρεπε να ςταματιςουν οι περικοπζσ αυτζσ, ενϊ πλζον λόγω μθ 

ςυμμόρφωςθσ οφείλονται ςε όλουσ τουσ ςυνταξιοφχουσ όλα τα ποςά των 

περικοπϊν, που ςυνζχιςαν να παρακρατοφνται από τον Ιοφνιο μζχρι και ςιμερα. 

Σθμειϊνεται, ότι μεταξφ των περικοπϊν, που ζγιναν το ζτοσ 2013 ςτισ ςυντάξεισ 

ιταν και θ κατάργθςθ των δϊρων και του επιδόματοσ αδείασ. Είναι ςυνεπϊσ, ζωλο 

το επιχείρθμα, ότι δεν μειϊνονται οι κφριεσ ςυντάξεισ των ιδθ ςυνταξιοφχων από 

τθν ςτιγμι, που αυτζσ κα ζπρεπε να ζχουν ιδθ αποκαταςτακεί ςτα επίπεδα του 

2012 και πλζον μετά τθν παρζμβαςθ τθσ Κυβζρνθςθσ κα μείνουν ςτα επίπεδα, που 

ζχουν διαμορφωκεί ςτο τζλοσ του 2015, κακϊσ εκτόσ των ιδθ υφιςτάμενων το ζτοσ 

2014 περικοπϊν προςτζκθκαν και οι περικοπζσ του 6% ςτισ κφριεσ και ςτισ 

επικουρικζσ ςυντάξεισ αρχισ γενομζνθσ από τον Σεπτζμβριο 2015. 

  Οι κατθγορίεσ, που διαμορφϊνει το ςχζδιο νόμου είναι οι εξισ:  

 (α) όςοι είναι ιδθ ςυνταξιοφχοι. Στθν περίπτωςθ αυτι οι ιδθ 

καταβαλλόμενεσ ςυντάξεισ επανυπολογίηονται βάςει των διατάξεων του νόμου, 

που κα εκδοκεί, όπωσ και ανωτζρω εκτζκθκε. Συνεχίηουν δε να καταβάλλονται ςτο 

φψοσ, που ιταν πριν τον επανυπολογιςμό τουσ μζχρι το ζτοσ 2018. Μετά το ζτοσ 

αυτό, το επιπλζον ποςό κα ςυνεχίςει να καταβάλλεται ωσ προςωπικι διαφορά και 

κα μειωκεί μζχρι τθν τελικι εξάλειψθ του με τθν αντιςτοίχιςθ των ςυντάξεων, όςων 

κα ςυνταξιοδοτθκοφν μετά τθν ζκδοςθ του νόμου.  

 (β) ςε όςουσ υποβάλλουν αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ μετά τθν δθμοςίευςθ 

του νόμου, δθμιουργοφνται περαιτζρω κατθγοριοποιιςεισ. Ζτςι, όςοι υποβάλλουν 

αίτθςθ ςυνταξιοδότθςθσ μζςα ςτο 2016 και το ποςό τθσ ςφνταξθσ που τουσ 

αναλογεί υπολείπεται του ποςοφ τθσ ςφνταξθσ, που κα εκδίδονταν ςφμφωνα με το 

προθγοφμενο κακεςτϊσ κατά ποςοςτό άνω του 20%, το ιμιςυ τθσ διαφοράσ 

καταβάλλεται ωσ προςωπικι διαφορά μζχρι τθν εξάλειψθ τθσ από τισ αυξιςεισ των 

ςυντάξεων. Σε όςουσ βγουν ςε ςφνταξθ το 2017 καταβάλλεται το 1/3 τθσ διαφοράσ 

και ςε όςουσ βγουν ςε ςφνταξθ το 2018 το 1/4 τθσ διαφοράσ. 



 Οι ςυντάξεισ, που κα χορθγθκοφν μετά τθν ζκδοςθ του νόμου, 

αναπροςαρμόηονται (αυξάνονται) βάςει υπουργικισ απόφαςθσ, ςτθν βάςθ 

ςυντελεςτι, που εξαρτάται από τθν αφξθςθ του ΑΕΠ και τθν μεταβολι του Δείκτθ 

Τιμϊν Καταναλωτι.  Το "ςχζδιο" του Υπουργείου φαίνεται να είναι, ότι οι ιδθ 

καταβαλλόμενεσ ςυντάξεισ κα παραμείνουν ςτακερζσ (με τθν προςωπικι διαφορά) 

μζχρι, που αυτι να εξανεμιςτεί από τισ αυξιςεισ, που κα λάβουν οι νζοι 

ςυνταξιοφχοι.  

 Παρατήρηςη 7η: Προβλζπεται, ότι όςοι ζχουν λάβει ςφνταξθ από ζναν 

αςφαλιςτικό φορζα και διακζτουν χρόνο αςφάλιςθσ ι ζχουν κεμελιϊςει 

ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα ςε άλλον αςφαλιςτικό φορζα, μποροφν να ηθτιςουν τθν 

προςαφξθςθ τθσ ςφνταξθσ τουσ με προςμζτρθςθ του χρόνου αςφάλιςθσ. Πρακτικά, 

θ διάταξθ φαίνεται να ςθμαίνει ότι όςοι είναι αςφαλιςμζνοι ςε  δφο φορείσ και υπό 

τισ παροφςεσ ςυνκικεσ κα ελάμβαναν δφο ςυντάξεισ, πλζον κα λαμβάνουν μια με 

προςμζτρθςθ του χρόνου αςφάλιςθσ, που ζχουν διανφςει ςτον άλλο αςφαλιςτικό 

φορζα. Η μείωςθ, ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι τεράςτια, κακϊσ αφενόσ κα λάβουν 

μόνο μια εκνικι ςφνταξθ (άρα απϊλεια 384 ευρϊ) και δεν κα λάβουν δφο ςυντάξεισ 

αλλά μια, με προςαφξθςθ του χρόνου αςφάλιςθσ βάςει αναλογιςτικισ μελζτθσ, που 

κα γίνει ςτο μζλλον.  

 Αντίςτοιχα, ςε όςουσ είναι ιδθ ςυνταξιοφχοι περιςςότερων φορζων 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ, το νομοςχζδιο προβλζπει, ότι κα καταβλθκεί το άκροιςμα 

των ςυντάξεων, χωρίσ να ξεκακαρίηει εάν κα καταβάλλεται θ εκνικι ςφνταξθ δφο 

φορζσ (πράγμα, μάλλον δφςκολο, αφοφ ςε άλλο άρκρο προβλζπει, ότι θ εκνικι 

ςφνταξθ καταβάλλεται μία φορά και μόνο).  

 Παρατήρηςη 8η: Προβλζπεται, ότι κα εκδοκεί μζςω προεδρικοφ 

διατάγματοσ, που κα καταρτιςκεί μζςα ςτο ζτοσ 2016 ενιαίοσ κϊδικασ κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ του όλα τα κζματα, που δεν ρυκμίηονται από το 

νομοςχζδιο (παροχζσ, ειςφορζσ, οφειλζσ κλπ) διζπονται από τθν νομοκεςία του 

ΙΚΑ, που εφαρμόηεται αναλογικά. Φρονϊ, ότι είναι πρακτικά αδφνατο να εκδοκεί 

ενιαίοσ Κϊδικασ Αςφάλιςθσ εντόσ ενόσ τόςο ςφντομου χρονικοφ διαςτιματοσ. Το 

δυςτφχθμα είναι, ότι δεν προβλζπεται θ εφαρμογι των ιδθ υφιςτάμενων 

διατάξεων αλλά των διατάξεων, που αφοροφν ςτο ΙΚΑ.   



 Παρατήρηςη 9η: Το ςχζδιο νόμου παραβλζπει πλιρωσ όλα τα τεχνικά 

ηθτιματα, που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του. Η πρόβλεψθ του 

επανυπολογιςμοφ των καταβαλλόμενων ςυντάξεων αλλά και θ πολφπλοκθ 

διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των νζων, απαιτεί τεράςτια προςπάκεια εκ μζρουσ των 

υπθρεςιϊν και είναι εξαιρετικά αμφίβολο, εάν μπορεί τελικϊσ να πραγματοποιθκεί 

και ςε ποιό βάκοσ χρόνου. Αρκεί να αναλογιςτεί κανείσ, ότι ιδθ ςιμερα εκκρεμοφν 

180.000 αιτιςεισ ςυνταξιοδότθςθσ όγκοσ, που ςωρεφτθκε εξαιτίασ  τθσ παρζμβαςθσ 

ςτο αςφαλιςτικό το καλοκαίρι του 2015. Η διοικθτικι ενοποίθςθ των φορζων, 

αντίςτοιχα, χωρίσ καμία μελζτθ των πρακτικϊν δυνατοτιτων, επί των οποίων 

μπορεί να ςτθριχκεί φαίνεται ανζφικτθ. Η ενοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ ςε ζναν κοινό 

κϊδικα φαντάηει, εξίςου, ανεδαφικι. 

 Παρατήρηςη 10η: Το κριςιμότερο ίςωσ ςθμείο, που προβλθματίηει είναι το 

γεγονόσ, ότι το εν λόγω ςχζδιο νόμου είναι ακοςτολόγθτο. Οι πθγζσ και οι πόροι του 

αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ, που κα διαςφαλίςει τθν βιωςιμότθτα του, θ μελζτθ των 

επιμζρουσ παραμζτρων, που κα δϊςει τθν δυνατότθτα ςτο ςφςτθμα να 

λειτουργιςει για το μζλλον, δεν προκφπτουν από το ςχζδιο, το οποίο περιζχει μόνο 

αυξιςεισ ειςφορϊν ςε όλα τα επίπεδα (μιςκωτοί, αυτοαπαςχολοφμενοι, αγρότεσ). 

Εάν αναλογιςτεί κανείσ, ότι τθν ίδια ςτιγμι επίςθσ, χωρίσ καμία κοςτολόγθςθ και 

χωρίσ καμία ουςιαςτικι μελζτθ, μεταφζρει όλθ τθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία 

των εναπομείναντων ταμείων ςε ζνα "κουβά", γεννά ςοβαρά κζματα αναφορικά με 

τθν διαχείριςθ τθσ περιουςίασ των ταμείων, τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται 

ςιμερα και τισ ηθμιζσ, που ενδεχομζνωσ επιχειρείται να κρυφτοφν κάτω από το 

χαλί.  

 

Η Νομική φμβουλοσ τησ Δ.Ο.Ε. 

Μαρία Μαγδαληνή Σςίπρα 


