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*Η διαδικασία καταρτίσεως καί εφαρμογή ς ενός σύγχρο

νου καί αποτελεσματικού' προγράμματος οίκονομικίίς.καί κοινώνL-

κτίς αναπτύξεως σέ χώρες μέ· δημοκρατικά πολίτευμα καί οικονο

μία ελεύθερης αγοράς δέν μπορεί παρά νά στηρίζεται στην τρι

μερή συνεργασία τών κρατικών φορέων σχεδιασμοο καί εφαρμογές, 

έκπροαώπων τσο* Ιδιωτικού* τομέα -εργοδοτών καί εργαζομένων -

καί εΙδικών επιστημόνων, πού καλούνται νά προσφέρουν τίς σχε

τικές συμβουλές τους, "Ετσι, καί γιά τήνεκπόνηση τοϋ* Πεντα

ετούς Προγράμματος Οικονομικές καί Κοινωνικές 'ΑναπτύξΕως 

1976-80 συγκροτήθηκαν πενήντα ομάδες εργασίας, μέ ανάλογη 

σύνθεση, στίς όποιες ανατέθηκε ή διερεύνηση των προβλημάτων 

καί προοπτικών βασικών τομέων τη*ς οικονομίας,>μέ τελικό ,σκο-

π<5 τήν υποβολή εισηγήσεως γιά τήν ακολουθητέα πολιτική. .. 

Στίς"ομάδες αυτές δόθηκε ένα συνοπτικό διάγραμμα-οδηγιών, 

πού καθόριζε τό αντικείμενο καί τίς γενικές κατευθύνσε-ις τη*ς 

έρευνας, μέ ειδική αναφορά στην ένταξη της * Ελλάδος στίς Ευ

ρωπαϊκές Κοινότητες. Ζητήθηκε επίσης άπό τίς ομάδες ή υπο

βολή προτάσεων γιά συγκεκριμένα μέτρα πολιτικές πού έπρεπε 

νά συνοδεύονται καί άπό εκτίμηση των οικονομικών τους επίπτώ-

σεων. Παράλληλα, καταβλήθηκε προσπάθεια συντονισμού, του* 

έργου τον ομάδων καί εντάξεως τον υπολογισμών τόύς μέσ# στά 

πλαίσια πού καθόριζαν οι μακροοικονομικές εκτιμήσεις τοΟ* 

Προγράμματος. 

Οι ομάδες εργάσθηκαν μέ ζήλο καί ευσυνειδησία, ανά

πτυξαν πρωτοβόυλίαΝκαί διατύπωσαν ανεπηρέαστα καί μέ παρρησία 
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τίς απόψεις τους. Παρά τό σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα 

τφδ είχαν στή διάθεση τους, καί τίς δυσχέρειες πού δημιουρ-

_γοΟσε ή ανεπάρκεια των στοιχείων fi ή,έλλειψη προηγουμένων 

σχετικών ερευνών, παράδωσαν ëpyo πού, omo πολλές ενόψεις, 

θά μποροΟσε νά .χαρακτηρισθεί πρωτοποριακό. "Ετσι, δχι μόν<> 

ονγκεντρΛδθηκαν καί παρουσιάσθηκαν κατά συστηματικό τρόπο 

πληροφορίες καί στοιχεία εντελώς νέα fi πού υπήρχαν σκόρπια 

σέ γνωστές ί άγνωστες πηγές, αλλά καί ή ανάλυση τον προ-·. 

βλημάτων ηα( ή διατύπωση των εισηγήσεων διακρίνονται, κατά 

κανόνα* γιά τή συνέπεια καί τήν πληρότητα τους. 

*Οπως προκύπτει, άπό τά πιό πάνω, οι εκθέσεις γιά 

t6 Πενταετές Πρόγραμμα, οί οποίες υποβλήθηκαν στ6 KEÜS σάν 

υπηρεσιακά κείμενα, είναι προϊόν εργασίας καί εκφράζουν τίς 

απόψεις των μελών των ομάδων. Etναι επομένως αυτονόητο δτι, 

αν καί αποτελούν βασικές σημασίας βοήθημα γιά τήν εκπόνηση, 

τοο Προγράμματος 'Αναπτύξεως, δέν αντανακλούν κατ'ανάγκην 

•τίς απόψεις οϋτε μπορούν νά θεωρηθοΟν δεσμευτικές γιά τό* 

ΚΕΠΕ - τόν^υπεύθυνο γιά τήν τεχνική επεξεργασία του* Προγράμ

ματος 'Οργανισμό - καί ακόμη περισσότερο γιά τήν Κυβερνητική 

-ν Αρχή, ή οποία μέ ευρύτερα κριτήρια αποφασίζει τελικά γιά το 

περιεχόμενο καί τους στόχους τοο Προγράμματος, τό οποΐο
:
 ύπο-

βα\λ£Γγιά έγκριση στή Βουλή. Ανεξάρτητα από τίς παραπάνω 

παρατηρήσεις καί παρά'τίς επιφυλάξεις πού μπορεί νά διατυ-* 

πωθοον γιά ορισμένες γνώμες fi απόψεις πού εκφράζονται" στίς 

εκθέσεις αυτές, αποφασίσθηκε ή δημοσίευση* τους, δχι μόνο 

-γιατί κρίθηκε σκόπιμη ή ευρύτερη προβολή τοΟ Ιργου 600 καί 
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πλέον έπισυημονων καί ειδικών αλλά καί γιατί θεωρήθηκε δτι 

προσφέρουν χρήσιμο υλικό για τήν παραπέρα και σέ μεγαλύτε

ρο βάθος διερεύνηση των οικονομικών καί κοινωνικών προβλη

μάτων της χώρας. Πρέπει επίσης νά σημειωθεί, δτι ή γλωσσι

κή* καί λοιπή επιμέλεια των κειμένων περιορίσθηκε στα απολύ

τους απαραίτητα, για νά έπιταγυνθεΐ ή κυκλοφορία τους, πού 

αλλιώτικα θά καθυστερούσε, λόγω του μεγάλου δγκου τους. 
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. ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ EPTÌU.IÌ& 

Στα πλαίσια της αποφάσεως της Κυβερνήσεως "Περί καταρ- . 

τίσεως Προγράμματος 'Αναπτύξεως της *Ελλάδος 1976-80" ò Υπουρ

γός Συντονισμού καί Προγραμματισμού μέ τή*ν 1833/984/ΐ7.11.1975 

απόφαση* του "περί αναθέσεως εις τό Κέντρον Προγραμματισμού καί 

Οικονομικών 'Ερευνών της Τεχνικές προπαρασκευής καί εν γένει 

οργανώσεως διά την κατάρτισιν τοο Προγράμματος τούτου" εξουσιο

δότησε τον Γενικό 'Επιστημονικό Διευθυντή* τοο Κέντρου "ν£ 

συνιστά '.Ομάδες 'Εργασίας γιά τή*ν ύποβοή*θηση του* έργου των 

Υπηρεσιών του* ΚΕΠΕ κατά τη*ν επεξεργασία καί κατάρτιση του* Προ

γράμματος". 

/|
 ;
 Γμά τη* μελέτη.των·θεμάτων κοινωνικές ασφαλίσεως ο Γε

νικός 'Επιστημονικός Διευθυντές τοο ΚΕΪΙΕ αποφάσισε (αποφάσεις 

162/85/27,1.1976 καί 162/85 δίς/ΐ2.2.1976) τη* συγκρότηση 'Ομά

δας Εργασίας μέ υπεύθυνο τόν Γενικό Διευθυντή Κοινωνικής '^σφά

λε ίας,.τρζ'. 'Υπουργέ ίου ν Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. ΠαναγιώτηΠανά

ρετο, _τόν όποιο αναπλήρωνε σέ περιπτώσεις απουσίας ο επίτιμος. 

Γενικός Διευθυντές τοο Ιδρύματος,Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Αθα

νάσιος Ζωγρομαλίδης, καί μέ συντάκτη της 'Εκθέσεως τή*ν επιστη

μονική συνεργάτιδα του ΚΞΠΕ κ. Αναστασία Γκάνα. 

_ ,.. ;
;
 Γιά τή*ν καλύτερη οργάνωση της εργασίας κρίθηκε σκόπιμη 

ή συγκρότηση -υποομάδων πού άσχολν>θηκαν.μέ τους επιμέρους βασι*· 

κούς τομείς τον θεμάτων τ?)ς κοινωνικής ασφαλείας^καί η ανάθεση 

τη*ς εισηγήσεως ορισμένων άπό τά θέματα αυτά σέ μέλη τή*ς 'Ομά

δας. \È κατανομή αυτή', τη*ς εργασίας διευκόλυνε τή*ν κλιμάκωση 
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της καί τίς σχετικές συζητήσεις στις τακτικές συνεδριάσεις ττίς 

ολομέλειας τ^ς 'Ομάδας. 

- * Υπεύθυνο ι γιά τίς.υποομάδες ?|ταν οι κ»κ. À. Ζωγρομα-

λίδης, Δ. Κουζέλης, Γενικός Διευθυντής 'Οργανισμού* 'Απασχο-τ Γ 

λήσεως 'Εργατικού* Δυναμικού*, Α. ΜποΟρλος, τ. Διοικητής Ταμείου 

'Ασφαλίσεως 'Επαγγελματιών καί Βιοτεχνών 'Ελλάδος
t
 καί γιά τίς . 

εισηγήσεις ορισμένων ειδικών θεμάτων οι κ.κ. Ε
#
 'Αργυρόπουλος, . 

Διευθυντής Κανονισμοί; Πολιτικών Συντάξεων του* ΓενικοΟ ..λογι

στηρίου τοο Κράτους, Γ. Βακαλόπουλος, Γενικός'Επιθεωρητής 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ. Ζαπαντίνας. τ. Διευθυντής, 

ιδρύματος Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων, Γ. Παπαγεωργίου, Διευθυντής 

Υγειονομικής Περιθάλψεως 'Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων Δφοσίου, 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, Α. Σδρόλιας, Διευθυντής 

'Ασφαλίσεως ^-ia^nG^ ^Υπουργείου Κοινωνικών '• Υπηρεσιών^ Χ. Σύρ-

κας, ΙΙροΙστ4μ6νος του* Κλάδου 'Υγείας 'Οργανισμού' Γεωργικών 

'Ασφαλίσεων, Γ. Φαραντούρης, Διευθυντής' ̂ ΙΟβύματος Κοινωνικών 

'Ασφαλίσεων, καί Φ» Χατζηδημητρίου, Πρόεδρος Διοικητικού' Συμ

βουλίου του* Κέντρου 'Ηλεκτρονικού* Ύπολογισΐου* Κοινωνικών 

^Υπηρεσιών. 
. Ν 

Μέ τό μέλος της 'Ομάδας κ. Α. Γκάνα εξασφαλίσθηκε 

ή διασύνδεση τ?|ς 'Ομάδας μέ τήν 'Ομάδα Υγείας. Στή διαμόρφω

ση εξάλλου του* Κεφαλαίου "'Ασφάλιση 'Ασθένειας11 συνέβαλε ο κ. 

Α. Αίαρόϊιουλος μέλος τ?ίς Λ Ομάδας 'Υγείας· Γ ^^ ν 

> Γραμματέας της :'θμάδας ?ίταν ο κ. Κ,, Κανελλόπουλος. 

Σημαντική ?)ταν ή συμβολή τ?*ς Κας Δ. 'Αλαμάνου-Κεράτσα μέ τήν 

επίπονη δουλειά ττ*ς δακτυλογραφήσεως. 
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Ή '(?μάδα ακολούθησε βασικά τή μεθοδολογία των ορών 

έντο\ης, ως προς τή δομή* της εργασίας. Κατά τή σκιαγράφηση 

της υφιστάμενης καταστάσεως έγινε προσπάθεια να επισημανθούν 

οι υπάρχουσες αδυναμίες καί τά προβλήματα πού δημιουργούνται, 

ώστε νά προκύπτουν αυτόματα καί οι σχετικές διαπιστώσεις καί 

αξιολογήσεις. Κατά τή διατύπωση των προοπτικών εξελίξεως, 

τών /επιδιώξεων καί τών προτεινόμενων μέτρων ή 'Ομάδα, παράλ-

ληλα μέ τίς σύγχρονες αντιλήψεις καί επιτεύξεις στό διεθνή 

χώρο καί ιδιαίτερα στίς χώρες της ΕΟΚ, έλαβε υπόψη τίς κοινω

νικές καί οικονομικές συνθήκες καί τίς ανάγκες πού πρέπει νά 

καλύψει ò θεσμός στην 'Ελλάδα, όπως διαμορφώνονται διαχρονι

κά, καί, αντίστοιχα, τίς οικονομικές καί τεχνικές δυνατότη

τες γιά τήν ανταπόκριση στην υποχρέωση της καλύψεως τους. 

Γι'αυτό καί έγινε προσπάθεια, ώστε τά προτεινόμενα γιά τήν 

πενταετία μέτρα νά κινούνται μέσα στα δρια του ρεαλισμού* καί 

τοϋ εφικτού, άλλα καί νά μήν αντιστρατεύονται -αντίθετα νά 

διευκολύνουν- τή σταδιακή επίτευξη των απώτερων στόχων πού 

προτείνονται στην "Εκθεση τ?ίς 'Ομάδας καί πού θ'ανταποκρί

νονται κατά τή γνώμη της στίς εξελισσόμενες συνθήκες καί 

ανάγκες στή χώρα μας καί στή θέση της μέσα στό διεθνή χώρο. 

Κατά τίς διάφορες φάσεις τών εργασιών της ή
 ι
Ομάδα 

διαπίστωσε τήν έλλειψη επαρκών στοιχείων πού θά διευκόλυναν 

τήν πληρέστερη έρευνα καί ιδιαίτερα τήν απουσία ενιαίου συ

στήματος τηρήσεως γενικά τών στοιχείων· Γι'αυτό καί προβάλ

λει, κατά τή γνώμη της, απόλυτα αναγκαία η ειδική μελέτη 

τοΟ θέματος γιά τήν ενιαία αντιμετώπιση του στό μέλλον. 
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Τέλος ή
 ν
Ομάδα έχει τή*ν άποψη, οτι οι ανάγκες της 

δ ι αρκοΟς προσαρμογής του προγραμματισμού πρό"ς τίΤς* έξελισσό*-

μενες συνθήκες καίΗστοον σκόπιμη την παρακολούθηση της εφαρ

μογής τοΰ Προγράμματος κα£ τή*ν αντιμετώπιση τΨ\ς προσαρμογής 

του προς τίς σχετικές εξελίξεις. · 
• \ Ί > 

» 

Ό * Υπεύθυνος της 'Ομάδας 

Π. Πανάρετος 
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Ι , -, TEITIKS. ICI^IVCÌÌLU: ΤΙΙΣ ΚΟΙΧΜΒΕΣ Π^ΙώΕΙΑΣ 

1 α *H σημασία του θεσμού 

*0 θεσμός της κοινωνικής ασφάλειας άφορα ολόκληρο σχε

δόν τόν πληθυσμό. Αποτελεί μηχανισμό συλλογικής καλύψεως των 

αναγκών τ ou άτομου άπό τη* γέννηση μέχρι τό θάνατο του. *Η 

καθολικότητα των αναγκών δ ί ν ε ι στό θεσμό εθνικές διαστάσεις. 

ιΗ αναγκαιότητα τοο θεσμού* παρά τ ί ς αδυναμίες του ε ίναι αναμ

φισβήτητη. χ0 θεσμός £χει άμεσες επιπτώσεις στα άτομα καί στίς 

ομάδες τοο πληθυσμού*. Αποτελεί τόν κύριο τομέα δραστηριότη

τας της πολιτικής γ ι ά τήν προστασία τή*ς υγε ίας, τήν εξασφάλιση 

ενός βασικού επιπέδου διαβιώσεως στον οικονομικά μη* ενεργό 

πληθυσμό, την προστασία γενικότερα της οικογένειας. 

'Αξιόλογοι ε ίναι οι πόροι πού διατίθενται γ ιά τήν 

κοινωνική* ασφάλεια. Οι δαπάνες γ ι ά τή*ν κοινωνική* προστασία 

ήταν τό 1975 της τάξεως του. 10$ του 'Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ 

Προϊόντος?, Τους πόρους αυτούς συγκεντρώνει ή κοινωνική* ασφά

λεια βασικά άπό· τ ί ς εισφορές· των ομάδων του πληθυσμού πού 

μετέχουν στην παραγωγική* διαδικασία καί τους μεταβιβάζει στίς 

μή παραγωγικές ομάδες του πληθυσμού, τά π α ι δ ι ά , τους ηλικιω-

μένους ; γ ι ά να καλύψουν τ ί ς ανάγκες τους. Πρόκειται δηλαδή 

γ ι ά ουσιώδη παρέμβαση στους μηχανισμούς τή*ς άγορας γ ι ά τή*ν 

ανακατανομή* του εισοδήματος καί τη* διασφάλιση καί ενθάρρυνση 

της κατανα?νώσεως ορισμένων υπηρεσιών όπως της υγείας. 'Αξιό

λογη συνεπώς ε ίναι η συμβολή τou θεσμού στή βελτίωση των συν

θηκών διαβιώσεως τοο πληθυσμού καί στή διατήρηση τή*ς κοινωνι

κής συνοχής. 
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ιΗ υφιστάμενη ανισότητα στην κατανομή τοϋ εισοδήματος, 

τ<5 χαμηλό ακόμη επίπεδο της προστασίας βασικών ομάδων του πλη

θυσμού, οι μεταβολές στους τρόπους ζωής, οι δυσμενείς έπιπτώ^-

σεις της αναπτύξεως cniïy υγεία του πληθυσμού*, οι δημογραφικές 

εξελίξεις καί άλλοι παράγοντες διαμορφώνουν έντονες πιέσεις 

γιά" τή βελτίωση της προστασίαςc @ά πρέπει συνεπώς νά αναμέ

νεται, επίταση της δραστηριότητας του τομέα ττ)ς κοινωνικές 

ασφάλειας, "Ετσι ή σημασία του θεσμού στό μέλλον τόσο άπό 

τήν άποψη της καλύψεως των αναγκών οσο καί άπό τήν άποψη της 

δεσμεύσεως πρόσθετων πόρων θα είναι ακόμα'μεγαλύτερη· 

2, *Η ασφαλιστική προστασία σίή χώρα μας 

2«1« Φορε£ς ασφαλίσεως "" •·.·:,... 

Ή κοινωνική ασφάλεια των ομάδων του πληθυσμοί στή 

χώρα μας ασκείται ή,πσ είδι,νούς φορείς, τους, ασφαλιστικούς 

οργανισμούς, πού λειτουργοΓίν μέ τήν μορφή ΜΙΔΔ, εκτός άπό 

ελάχιστες εξαιρέσεις. Τό Δημόσιο επίσης καλύπτει τους δη--

μόσιούς υπαλλήλους (πολιτικούς καί'στρατιωτικούς), τους 

υπαλλήλους ορι^ένων ϊϊΕΪΔΔ, τους βουλευτές καί ειδικές κατή-», 

γορίες του πληθυσμού όπως τσύς αναπήρους καί τά θύματα πολέ

μου, τους αγωνιστές εθνική*·; αντιστάσεως κλπ. 

Οι φορ-̂ Τς άσφχλίσεοίς καλύπτουν διάφορες επαγγελμα

τικές κατηγορίες fj τό πρεσωπικό συγκεκριμένων μεγάλων επιχει

ρήσεων. Λειτουργούν 562 <ρορη.ΐς ασφαλίσεως, άπό τους οποίους 

οι 259 τελούν υπό τήν εποπτεία του ιΥπουργείου Κοινωνικών 

* Υπηρεσιών. Οι υπόλοιποι υπάγονται ατά Υπουργεία 'Εθνικής 
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'Αμύνης (ΐθ), Οικονομικών 0 ),'Εργασίας (84) καί 'Εμπορικές 

Ναυτιλίας (5). Στους φορείς ασφαλίσεως περιλαμβάνονται 

καί οι υπηρεσίες ασφαλίσεως δημοτικών υπάλληλων,υπαλλήλων 

ΟΛΠ καί προσωπικού ΔΕΗ. 

Τό μέγεθος των φορέων καί η σημασία τους διαφοροποιεί

ται τόσο άπό τήν άποψη του αριθμού των προσώπων πού καλύπτουν, 

δσο καί άπό τήν άποψη των πύρων πού διατίθενται, τή* συμμετοχή* 

τους δηλαδή* στη* συνολική δαπάνη για τή*ν προστασία του πλη-

θυσμο0. Οι φορείς διακρίνονται, ανάλογα μέ τήν προστασία 

πού παρέχουν, σέ φορείς κύριας ασφαλίσεως, επικουρικές ασφα

λίσεως, ασθενείας, προνοίας, λοιπών παροχών (ταμεία άλληλο-

βοηθείας), ανεργίας καί οικογενειακών επιδομάτων (ΟΑΕΔ), 

στέγης (AUSO, μετεργασιακης μέριμνας ('Εργατική *Εστία) 

κλπ, 

Η προστασία τοϋ* πληθυσμοί άπό* τους κοινωνικούς κι ν— ·· 

δύνους παρέχεται άπό* τους οργανισμούς κύριας ασφαλίσεως, τό* 

Δημόσιο, τίς υπηρεσίες α<^ραλίσεως,οριο]ΐένων οργανισμών, τά τα

μεία ασθενείας, τον ΟΑΕΔ καί τους φορείς επικουρικές ασφαλί

σεως. , Οι φορείς επικουρικές ασφαλίσεως συμπληρώνουν την προστα

σία που παρέχεται από* τους φορείς κύριας ασφαλίσεως κατά βάση . 

για τό*ν κλάδο συντάξεως· "Ολοι αυτοί οι φορείς είναι τίερίπου 

130 καί οι. δαπάνες τους είναι της τάζεως τοϋ 9φ£ της συνολικές 

δαπάνης γιά την ασφαλιστική προστασία του* πληθυσμού*· Λόγω τη*ς 

» Ι» ' « '• " ' IH Ι Ι <ι • ΜΙ «•»» 

Ι. 'Από* τους οποίους οι 81 άφοροϋν τά ΚΑΦ (Κεφάλαια αποζημιώσεως 

φορτοεκφορτωτών) · 
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σημασίας τους οι
ν
φορεις αυτοί αποτελούν τό αντικείμενο μελέτης της 

εκθέσεως γ ta" τήν κοινωνική ασφάλεια. 

2.2.
 Λ
Η ασφαλιστική κάλυψη του πληθυσμού 

Τό σύνολο σχεδόν των μισθωτών καλύπτεται για τους κινδύ

νους πού προβλέπονται από τή Σύμβαση No 102 της Διεθνούς 'Οργανώ

σεως Εργασίας. Τό μεγαλύτερο μέρος τον μισθωτών ιδιωτικού δικαίου, 

80$ περίπου,γιά τους παραδοσιακούς κινδύνους άπό τους γενικούς φο

ρείς (ίΚΑ) ασθένεια, σύνταξη (ΟΑΕΔ), ανεργία, καζ οικογενειακά έπίτ-

δόματα, καί άπό αΧλους φορείς γιά παροχές μετεργασιακτίς μέριμνας, 

στέγης καί επιχορήγησε*ς σέ περίπτωση στρατεύσεως. Οι δημόσιοι 

υπάλληλοι καλύπτονται άπό τό Κράτος καί άλλες κατηγορίες μισθωτών, 

δπως οι τραπεζικοί, οι ναυτικοί, οι τυπογράφοι, οι υπάλληλοι δημο

σίων επιχειρήσεων καλύπτονται άπό ειδικούς φορείς. Οι νομοθετη

μένες παροχές γιά τους μισθωτούς προβλέπουν πλήρη κάλυψη. 'Ελάχι

στες, κατηγορίες μισθωτών,-όπως.οι ξεναγοί, δέν.έχουν ασφαλιστική 

κάλυψη. ...
 Ν
. _....<. ;··-.

:ι
·,.;.. .· >.··'·, 

Γιά τους βασικούς κινδύνους γιήρατος, αναπηρίας .καί ασθε

νείας^ καλύπτονται άπό ειδικό φορέα, τόν ΟΓΑ, οι αγρότες καί ορια

κές κατηγορίες ατόμων, πού άσκοον βιοποριστικά επαγγέλματα σέ δή

μους καί κοινότητες μέ πληθυσμό μέχρι 5.000 άτομα. Προβλέπεται, 

ακόμα άπό τόν ΟΓΑ ασφάλιση της γεωργικής παράγωγης κατά τοο παγε

τού* καί τ?ίς χαλάζης. "Αλλοι
%
ειδικοί φορείς δπως τ ό TEBE, ΤΑΕ, 

ΤΣΑΎ, ΤΣΜΕΔΒ κλπ. καλύπτουν τους βιοτέχνες, τους εμπόρους καί τους 

ανεξάρτητους καί ελεύθερους επαγγελματίες γιά τους βασικούς κιν-

δύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου καί ασθενείας. Οι ομάδες αυτές 

του πληθυσμού δέν £χουν πλήρη προστασία, δπως οι μισθωτοί, γιά 

ορισμένους κινδύνους. 
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*Η προστασία απέναντι σε ορισμένους κινδύνους πού προβλέ

πεται για τ<5ν οικονομικά ενεργό* πληθυσμό* επεκτείνεται στα μέλη 

της οικογενείας καί στους απομάχους της εργασίας. Η προστασία του 

μή ενεργού πληθυσμού, των μελών της οικογενείας, των αναπήρων, των 

συνταξιούχων, των χήρων καί ορφανών αποτελεί συνάρτηση της συμμέ

τοχης στην παραγωγική* διαδικασία του άμεσα ασφαλισμένου οικονομι

κά ενεργού πληθυσμού καί των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση. 

"Ετσι, στά πλαίσια προστασίας τοϋ ενεργού πληθυσμού καλύπτεται £μ-

μεσα καί ò μή ενεργός πληθυσμός γιά παροχές ασθενείας σέ είδος, 

οικογενειακά επιδόματα καί γιά συντάξεις οι χήρες καί τά ορφανά. 

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική καί. νοσοκομειακή περίθαλψη 

παρέχεται άπό τό Κράτος στά άτομα πού δέν είναι ασφαλισμένα καί 

δέν έχουν τά μέσα νά αντιμετωπίσουν τίς ανάγκες τους άπό ειδικά 

' προνοιακά προγράμματα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 

Υπολογίζεται δτι η κάλυψη του πληθυσμού γιά ασθένεια ε ί 

ναι της τάξεως τοϋ 95$ καί γιά σύνταξη της τάξεως του §7$ τoïf ερ

γατικού δυναμικού/ Τά αντίστοιχα ποσοστά καλύψεως στό τέλος της 

„δεκαετίας, του 1950 υπολογίζονται σέ 30$ καί 35$. Σημειώνουμε, 

δτι τά παραπάνω ποσοστά προσδιορίζουν απλώς τόν αριθμό τών άτό-

,.μων πού έχουν κάποια προστασία, πρόκειται δηλαδή γιά ποσοτική 

στάθμιση πού δέν παρέχει καμμιά ένδειξη γιά τήν πληρότητα της 

καλύψεως. 

Ή έκταση της καλύψεως του πληθυσμού-άπό τήν κοινωνική 

ασφάλιση συγκρίνεται ικανοποιητικά μέ τά επίπεδα καλύψεως τοϋ 

πληθυσμού στίς χώρες της ΕΟΚ. Πραγματοποιήθηκε σταδιακά, χωρίς 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, στά πλαίσια ενός πολύμορφου σχήματος κα

λύψεως τών διαφόρων ομάδων του πληθυσμοϋ. 
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2*3« Οι δαπάνες γιά τήν ασφαλιστική προστασία 

. Ν Οι δαπάνες γιά τήν ασφαλιστική προστασία ίταν τό 1975 

της ΐάξέως του 10$ του Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος Εναντι 8$ 

τό 1962. Η μικρή αυτή σχετικά βελτίωση του επιπέδου προστασίας 

οφείλεται στην επέκταση κυρίως της καλύψεως του πληθυσμού. "Εντο

να ανοδική ήταν η εξέλιξη της δαπάνης για τήν κοινωνική προστασία 

μέχρι τ<5 1968 οπότε η τάση αυτή ανακόπηκε καί τό επίπεδο προστα-

.σίας παρέμεινε σχεδόν στάσιμο μέχρι τό 1972. Μεταξύ των ετών 

•1972-1974 τό επίπεδο προστασίας έσημείωσε πτώση πού ανακόπηκε τό 

1975. ;'Η δυσμενής αυτή εξέλιξη στην περίοδο 1972-̂ 1974 οφείλεται 

στον πληθωρισμό καί στην υστέρηση πού σημειώθηκε όσον άφορα τήν 

προσαρμογή τώνΛεσόδων καί των δαπανών της κοινωνικές ασφαλίσεως 

στίς εξελίξεις τή*ς οικονομίας λόγω της διακριτικές εξουσίας τη*ς 

διοικήσεως, ως προς τήν.έκταση τη*ς αναπροσαρμογές τοδν παροχών καί 

τοο ανώτατου ορίου ασφαλίσεως^μισθοί, πού είχε ως αποτέλεσμα τήν 

απώλεια πόρων καί τήν αδυναμία βελτιώσεως τών παροχών» 

ι
Η υστέρηση, προσαρμογής, των εσόδων καί των δαπανών τη*ς 

κοινωνικής ασφαλίσεως στίς εξελίξεις τών οΙκονομικών μεγεθών, έδη-

μιούργησε νέο σοβαρό πρόβλημα γιά τήν κοινωνική ασφάλιση καί εί

ναι αναγκαία ή καθιέρωση μηχανισμών ελεγχόμενης αυτόματης αναπρο

σαρμογής, όπως Εγινε πρόσφατα γιά τό BCâ. 

Η αυτόματη αναπροσαρμογή τών παροχών είναι -δυνατόν νά 

επιτείνει τά προβλήματα χρηματοδοτήσεως ορισμένων φορέων, τά 

οποία προκύπτουν άπό ανεπαρκή οικονομική θεμελίωση τών παροχών 

καί τήν δυσμενή εξέλιξη της αναλογίας ασφαλισμένων συνταξιούχων, 

δέν είναι όμως δυνατόν τά προβλήματα χρηματοδοτήσεως νά οδηγούν 
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σέ απαξίωση των παροχών, των συντάξεων, επιδομάτων κλπ, Η δια

τήρηση της αγοραστικής δυνάμεως των παροχών καί η βελτίωση τους 

είναι αναγκαία για" νά επιτευχθεί η συμμετοχή των δικαιούχων στην 

κοινωνική ευημερία. 

Οι δαπάνες γιά ασφαλιστική προστασία στίς χώρες της ΕΟΚ 

κυμαίνονται τ<5 1972 μεταξύ \jfo (Ιρλανδία)- 23^ ('Ολλανδία) του 

'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος. Τό επίπεδο προστασίας στή χώρα 

μας είναι άπό τά χαμηλότερα της ΕΟΚ. Η απόκλιση αυτή θά πρέπει 

νά διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο στην περίοδο 1975-1974 λόγω τον 

δυσμενών εξελίξεων πού σημειώθηκαν στή χώρα μας, *Η αποκατάσταση 

όμως άπό τό 1975 ετήσιου ρυθμού αυξήσεως των δαπανών σαφώς ανώ

τερου άπό τό ρυθμό αυξήσεως τοϋ 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος 

(ΑΕΠ) πού προβλέπεται δτι θά διατηρηθεί, θά οδηγήσει σέ σταδιακή 

σμίκρυνση των αποκλίσεων της χώρας μας άπό τήν ΕΟΚ δσον άφορα τό 

επίπεδο προστασίας, παίρνοντας πάντοτε υπόψη τίς δυνατότητες της 

οικονομίας. 

2.4» Τά προβλήματα της κοινωνικής ασφάλειας 

**Η αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών ήταν περιπτωσιακή 

χωρίς προγραμματισμό καί σαφή καθορισμό προτεραιοτήτων. Η επέκτα

ση της ασφαλίσεως πραγματοποιήθηκε στά πλαίσια ενός πολύμορφου 

σχήματος καλύψεως. ·Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τήν κατάτμη

ση της ασφαλίσεως σέ μεγάλο αριθμό φορέων καί τή διαφοροποίηση της 

προστασίας, '-.Η. λειτουργία του θεσμού χαρακτηρίζεται άπό έλλειψη 

•γενικών άρχων καί ενιαίων μεθόδων πραγματώσεως της προστασίας καί 

' τ % χρηματοδοτήσεως του συστήματος. 
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-.;..;,; *H κάλυψη τ ou πληθυσμού γιά κύρια σύνταξη έχει σχεδόν, 

γενικευθεί. Για*την απονομή συντάξεων δαπανούνται πόροι της τά

ξεως 6$ τοϋ ΑΕΠ. Τ& συστήματα συνταξιοδοτήσεως, σέ^γενικές γραμ

μές καθιερώνουν παραδεκτούς κανόνες καί θεσπίζουν υγιείς αρχές. 

'Η απονομή άναλργικων συντάξεων ανταποκρίνεται στίς προσδοκίες 

του πληθυσμού4, καί έναομρνίζεται μέ τζς σύγχρονες αντιλήψεις. *Η 

ρύθμι,ση δμως ασφαλιστικών θεμάτων, δπως των προϋποθέσεων, το8 τρό

που υπολογισμού και αναπροσαρμογής των συντάξεων, διαφοροποιείται 

μέ αποτέλεσμα ή προστασία ορισμένων ομάδων νά είναι υψηλή καί άλ

λων νά υπολείπεται άπό ενα παραδεκτό δριο. 

Τ<5 επίπεδο προστασίας του γενικού φορέα ΙΚΑ, μετάΓτήν; 

πρόσφατη ρύθμιση(Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Α-Ζζ/ΐβ) πού θέσπι

σε τήν ελεγχόμενη αυτόματη αναπροσαρμογή τoü ανώτατου ορίου άσφα-

? λί-σεως μισθού και των ασφαλιστικών κλάσεων, κρίνεται επαρκές γιά 

τους νέους συνταξιούχους καί είναι άπό τά ευνοϊκότερα της EQK.< Η 

αναπροσαρμογή ίων συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων ΙΚΑ δέν είναι 

ικανοποιητική. Οι συντάξεις του TEBE είναι χαμηλής στάθμης« Τό 

πρόβλημα είναι σσβαρό, γ ιατί γιά μεγάλο; αριθμό συνταξιούχων οι 

συντάξεις είναι αναπληρωματικές του εισοδήματος καί κρίνεται 

αναγκαία η βελτίωση τους. Τό σύστημα συνταξιοδοτήσεως. το&TEBE 

θά πρέπει νά αναμορφωθεί ριζικά. Οι συντάξεις τοο ΟΓΑ σέ σχέση μέ 
. . . · \ . j . . . . . 

τ ί ς συντάξεις των φορέων του αστικού πληθυσμού* εΐvat χαμηλές, απο

τελούν δμως συμπληροοματ ικές παροχές του εισοδήματος των αγροτών καί 

χρηματοδοτούνται αποκλειστικά άπό πόρους του Δημοσίου. *Η βελ

τίωση τους συνεπώς εξαρτάται άπό τή δυνατότητα διαθέσεως πρόσθε

των πόρων. Τό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου είναι άπό τά 

ευνοϊκότερα καί ορισμένες διατάξεις, δπως ή πρόωρη συνταξιοδότηση 
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των Ιγγαμων γυναικών καί ή υποχρεωτική αποχώρηση μετά άπό 35 χρό-

νια υπηρεσίας, αντιστρατεύονται βασικές αρχές της ασφαλίσεως 

καί αποτελούν προηγούμενο γιά" αντίστοιχες διεκδικήσεις άπό τους 

μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου. Αντίθετα τά προβλεπόμενα κατώτατα 

δρια συντάξεων είναι ανεπαρκή, Θά* πρέπει εξάλλου νά-αντιμετωπισθεί 

τό πρόβλημα της πολυνομίας. 

*Η προστασία ορισμένων ομάδων μισθωτών συμπληρώνεται άπ<5 

τήν επικουρική ασφάλιση. Οι αδυναμίες του θεσμού της επικουρικές 

ασφαλίσεως είναι σοβαρές. Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση 

της προστασίας. Βασική αδυναμία του θεσμού είναι η έλλειψη συσχε

τίσεως των παροχών τΫ)ς επικουρικής ασφαλίσεως μέ τίς παροχές κύ

ριας ασφαλίσεως» Τίς ανισότητες της επικουρικής ασφαλίσεως επι

τείνουν ή μερική κάλυψη καί η χρηματοδότηση των φορέων. Δόγω των 

υφιστάμενων ανωμαλιών σοβαρός είναι ò προβληματισμός ως προς τήν 

εξέλιξη του θεσμού. 

"Αλλα προβλήματα του* κλάδου συντάξεων είναι η πολλαπλή 

συνταξιοδότηση, ή εξασφάλιση δηλαδή άπό ορισμένα άτομα ή ομάδες 

περισσότερων συντάξεων κύριας ασφαλίσεως καί οι ανεπάρκειες των 

ρυθμίσεων της διαδοχικής ασφαλίσεως (Ν.Δ. 4202/60) πού συνεπάγονται 

υπερβολική επιβάρυνση του φορέα απονομής της συντάξεως καί ενθαρ

ρύνουν σκόπιμες μετακινήσεις γιά τήν εξασφάλιση ευνοϊκότερης συν

ταξιοδοτήσεως. ·
ι
Η ελΧειψη ρυθμίσεων γιά το συντονισμό καί τήν 

ενότητα τής ασφαλίσεως μεταξύ του Δημοσίου καί των φορέων κοινω

νικής ασφαλίσεως αποτελεί σοβαρή αδυναμία. Προβλήματα επίσης 

προκύπτουν άπό τήν μή επέκταση της ασφαλίσεως, βασικών φορέων 

1, *0 κ. 'Αργυρόπουλος δέν συμφωνεί μέ τήν άποψη αυτή, τίς θ&είς 

του επί τοϋ* θεσμού της 35ετίας θά αναπτύξει κατ' τή διατύπωση 

των τελικών προτάσεων· 
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σέ εθνική κλίμακα καί τήν έλλειψη ενιαίων ρυθμίσεων όσον άφορα 

τήν εργασία των συνταξ ι ού^νί. 

"Εντονη είναι η διαφοροποίηση προστασίας του* κλάδου άσθε-

νείας, όσον άφορδ τδν τρόπο πραγματώσεως της προστασίας καΓ τήν 

έκταση τον παροχών, Τό κατά κεφαλήν κόστος κατά φορέα κυμάνθηκε 

τό 1974 μεταξύ 55 δρχ. (TEBE) - 2.714 (Ήχμεια Τραπεζών) γιά τήν 

ίοτφοφαρμακευτική περίθαλψη κάί 231 δρχ. (ΟΓΑ) - 823 δρχ. (Ταμεία 

Τραπεζών) γιά τή νοσοκομειακή περίθαλψη. *Η συμπίεση τοΟ κόστους 

περιθάλψεως στους φορείς ασφαλίσεως των μεγάλων ομάδων τοο πληθυσμού 

τ έγινε σέ βάρος της ποιότητας καί της εκτάσεως τόδν παροχών, Ικανός 

αριθμός άσφαΧισμένων αναγκάζεται νά προσφύγει στην ιδιωτική περί

θαλψη καί επιβαρύνεται σημαντικά, 

*Ή κατάτμηση της ασφαλίσεως σέ μεγάλο αριθμό φορέων συνεπά

γεται τήν αδυναμία οργανώσεως άποτελεσματικοΟ συστήματος περιθάλ

ψεως. *Η έλλειψη συνεργασίας καί συντονισμοϋ τ?|ς δραστηριότητας 

τών φορέων έχει δυσμενείς επιπτώσεις στό κόστος« Παρατηρείται 

επίσης υπέρμετρη επιβάρυνση των φορέων καί σπατάλη πόρων (συχνές 

επισκέψεις^ υπερβολική χρήση φαρμάκων) καί δέν προβλέπονται αποτε

λεσματικοί έλεγχοι της. ζητήσεως υπηρεσιών. . Οι πόροι πού διατί

θενται γιά τήν ασφάλιση ασθενείας άπό τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

•'καί τό-Δημόσιο, της.τάξεως του 2$ τοο AHI, δέν επαρκούν γιά τήν 

εξασφάλιση επαρκούς, ποσοτικά καί.ποιοτικά, περιθάλψεως. Παρατη

ρείται σημαντική αΰξηση
ν,
των δαπανών καί ελλείμματα σέ βασικούς 

φορείς λόγω τω> προόδων'ττ^ς ιατρικής επιστήμης, της αυξήσεως 

της ζητήσεως υπηρεσιών καί της βελτοώσεως των αμοιβών των γιατρών 

καί των νοσηλείων. 
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ι
Η έκταση των παροχών ,σέ είδος- του γενικού φορέα £ΚΑ είναι 

ικανοποιητική, ο τρόπος δμως πραγματώσεως παρουσιάζει.σοβαρές ατέ

λειες. *·Η Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σέ πολυϊατρεια του DCA λόγω 

του συνωστισμού, της μακράς αναμονής των ασφαλισμένων.καί του φόρ

του εργασίας των γιατρών είναι χαμηλής στάθμης. Σέ μερικά* υποκατα

στήματα στα οποία εφαρμόζεται ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, 

ò τρόπος παροχής της περιθάλψεως είναι σχετικά ικανοποιητικός. Η 

αδυναμία εξασφαλίσεως των απαιτούμενων κλινών στά άρτια εξοπλισμέ

να κρατικά νοσοκομεία τον μεγάλων αστικών κέντρων συνεπάγεται ποιο-

τική ανεπάρκεια τον υπηρεσιών κλειστής περιθάλψεως. Τά ελάχιστα 

νοσοκομεία του ΙΚΑ εξασφαλίζουν υψηλή στάθμη περιθάλψεως σέ μικρό 

αριθμό ασφαλισμένων. *Η δυνατότητα βελτιώσεως της κλειστής περι

θάλψεως .εξαρτάται άπό τήν κατάσταση της νοσοκομειακής υποδομές στή 

χώρα μας.
 Ν
Τό ασφάλιστρο του κλάδου είναι χαμηλό καί δέν άνταπο-

-r κρίνεται στίς ανάγκες. 

Τό υψος των παροχών σέ χρήμα δέν είναι απόλυτα ικανοποιη

τικό. Τό επίδομα ασθενείας γιά τίς ανώτερες εισοδηματικές ομάδες 

των μισθωτών δέν εξασφαλίζει τό επίπεδο συντηρήσεως της οικογένειας 

του ασφαλισμένου σέ περίπτωση μακράς ασθενείας. Τό βοήθημα τοκετού 

επίσης δέν καλύπτει πλήρως τίς δαπάνες της μαιευτικές περιθάλψεως 

καί τό' επίδομα μητρότητας παρέχεται γιά σχετικά περιορισμένο 

διάστημα. 

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των αγροτών είναι ελλιπής. 

Η φαρμακευτική περίθαλψη του ΟΓΔ είναι υποτυπώδης καί δέν παρέχονται 

υπηρεσίες άπό γιατρούς ειδικοτήτων. Οι αγροτικοί γιατροί δέν έχουν 
\ ·. . - , •·. » 

τήν απαιτούμενη πείρα καί τή συνεργασία ειδικευμένων γιατρών γιά 



- 30 -

νά ανταποκριθούν ικανοποιητικά* στό έργο πού επιτελούν. Υψηλό 

ποσοστό", 30$ περίπου, τον ασφαλισμένων προσφεύγει για νοσηλεία 

στα κρατικά νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέν<&οων λόγω της άνεπαρ-

κοϋς στελεχώσεως των κρατικών νοσοκομείων της επαρχίας. *Η μετα

κίνηση, αυτή* των ασθενών συνεπάγεται ταλαιπωρία καί &ξοδα. Οι πό

ροι πού διατίθενται γιά τήν ιατροφαρμακευτική* περίθαλψη είναι 

ανεπαρκείς. 

'Ελλιπής είναι επίσης ή ιατροφαρμακευτική* περίθαλψη τοΟ 

- TEBE.. Ol βιοτέχνες καί επαγγελματίες στερούνται φαρμακευτικές 

περιθάλψεως καί υπηρεσιών άπό γιατρούς ειδικοτήτων. 'Ιδιαίτερα 

οξύ είναι τό πρόβλημα της χρηματοδοτήσεως του κλάδου. 

Οι δημόσιοι υπάλληλοι καί οι μισθωτοί διαφόρων οργανισμών 

Εχουν υψηλή προστασία. Οι φορείς στους οποίους υπάγονται ακολου

θούν τό σύστημα της κατά πράξη αμοιβής των γιατρών καί αντιμετωπί

ζουν προβλήματα ελέγχου του* κόστους περιθάλψεως. *Η Ελλειψη ορθολο-

. γική*ς κοστολογήσεως καί συνεπούς πολιτικές αναπροσαρμογής των ιατρι

κών πράξεων 'έχει ώς αποτέλεσμα, σέ περιόδους πληθωρίσμοϋ κυρίως, 

τήν καταγγελία των συμβάσεων από τους γιατρούς η τήν επιβάρυνση τών 

ασφαλισμένων μέ τό πραγματικό κόστος της αμοιβές. *Η περίθαλψη 

των λοιπών φορέων, μικρών καί κλειστών ομάδων του* πληθυσμοο, υπο

λείπεται κατά κανόνα τή*ς περιθάλψεως τοϋ γενικού φορέα·καί συνεπάγε

ται υψηλές διοικητικές δαπάνες. 

Τέλος, δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλιση ασθενείας γενι

κότερα ε^ουν ή άνιση κατανομή των γιατρών στή;χώρα μας, ή αδυναμία 

-αναπτύξεως έπαρκοϋς δικτύου υπηρεσιών,στην περιφέρεια άπό
%
κάθε φο

ρέα ασφαλίσεως, καί η διαφοροποίηση της τιμήΥ τών Ιατρικών πράξεων 

ανάλογα μέ τή θέση νοσηλείας. 
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*Η ανάθεση στον νεώτερο κλάδο της κοινωνικής ασφαλίσεως, 

τα οικογενειακά επιδόματα, της εισοδηματικής ενισχύσεως των μισθω

τών γιά τήν αντιμετώπιση των βαρών της οικογενείας καί της ενθαρ

ρύνσεως των γεννήσεων δεν στηρίζεται σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις ως 

προς τό ενδεικνυόμενο επίπεδο παροχών. Οι πόροι πού διατίθενται 

άπό τους δύο αρμόδιους φορείς ανέρχονται σέ 0,2?6 τοϋ ΑΕΠ καί είναι 

ανεπαρκείς. 'Έίπίσης προβλέπεται η επιδότηση αριθμού* παιδιών άπό
: 

τόν εργοδότη (προσαύξηση μισθών) καί τους ασφαλιστικούς φορείς 

(προσαύξηση συντάξεων). Εκτιμάται οτι τό σύνολο των παιδιών πού 

έπιδοτοΟνται είναι τ?\ς τάξεως του 33$ των παιδιών ηλικίας &-19 

έτων. 

Οι παροχές τοϋ ΔΛ.0Μ στους μισθωτούς ε Ζ να ι χαμηλοί) επι

πέδου, διαφοροποιούνται ανάλογα μέ τήν απασχόληση του προστάτη 

της οικογένειας τόν προηγούμενο χρόνο καί δέν ανταποκρίνονται στίς 

ανάγκες της οικογένειας γιά τή συντήρηση των παιδιών. Τά επιδό

ματα του γενικού φορέα τουΝ.Λ. 1153/72, πού ιδρύθηκε γιά τήν εν

θάρρυνση των γεννήσεων, δέν αναπροσαρμόστηκαν άπό τό* 1972 καί ή 

οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα τους γιά τήν άσκηση ενεργού δημογρα

φικές πολιτικές έχει εξουδετερωθεί. *Η προστασία ορισμένων κατηγο-

ριων μισθωτών 'άπό τόν εργοδότη καί των συνταξιούχων από τους φο-

ρεϊς ασφαλίσεως γιά σύνταξη είναι ευνοϊκότερη* 

0 τρόπος πραγματώσεως της προστασίας γιά τήν αντιμετώ

πιση των βαρών της οικογένειας παρουσιάζει ατέλειες. Παρατηρείται 

διαφοροποίηση των επιδομάτων, ανομοιομορφία στίς προϋποθέσεις 

καί στον τρόπο χρηματοδοτήσεως καί έλλειψη συντονισμού καί ενιαίας 

πολιτικές. Η υπαγωγή εξάλλου των αρμόδιων φορέων στην εποπτεία 
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διαφόρων υπουργείων, δέν διασφαλίζει ενότητα στή διοίκηση του 

κλάδου. . .·. . . > .. : Ν 

Τό σύνολο τών μισθωτών μέ σύμβαση ορισμένου η* αορίστου . 

χρόνου καλύπτεται yXÂ τόν κίνδυνο τηΥ ανεργίας-· Ή αντιμετώπιση *Χ
 ν 

των* συνεπειών -ΐη*ς ανεργίας βασίζεται στην έπιδότηο^ καί στην" έπαγ*· 

γελματική κατάρτιση καί στον επαγγελματική προσανατολισμό του; ερ

γατικού δυναμικοί. *Η διεύρυνση του μέτρου της έκτακτης «πιδοτή-

σεως τό 1975 επέτρεψε τήν προσαρμογή τΨ\ς προστασίας στ£ς συνθήκες 

τ % άγορας εργασίας. Τό υψος τοϋ επιδόματος «νεργίας είναι ικανο

ποιητικό μόνο γιά τίς χαμηλές καί μέσες ε£σοδηματικές ομάδες τών 

μισθωτών, ή διάρκεια όμως της επιδοτήσεως είναι σχετικά περιορισμέ

νη. Τά ειδικά προβλήματα ορισμένων κατηγοριών μισθωτών δπως τών 

νέων καί τών ηλtκιωμέvωv λόγω^τών αυστηρών προϋποθέσεων υπαγωγής , 

καί της περιορισμένης διάρκεtας της επιδοτήσεως δέν άντιμετωπί-

ζονται επαρκώς.
 Λ

 .... ̂  
• ..;. ··.. .·• '• . ; : ] ( ; - . • .:.• r- : 

r ' $ KÈ αντιμετώπιση της χρηματοδοτήσεως τη"ς κοινωνικές ασφάλειας 

υπήρξε περιπτωσιακή; καί οδήγησε σέ άνιση Κατανομή τ$ν πόρων γι ά. 

τήν ασφαλιστική προστασία. Σημαντική είναι ή διαφοροποίηση τών 

ρυθμίσεων οσον<άφορ$ τίς πηγές χρηματοδοτήσεως, τήν κατανομή τφν: 

πόρων κατά πηγή κα? τόν τρόπο πού υπολογίζονται. *Ιδιαίτερα οξύ j 

είναι τό πρόβλημα της άνισης κατανομής τών κοινωνικών πόρων μέ: '.·'.. 

εξαίρεση τους πόρους πού διατίθενται γιά τόν ΟΓΑ. Οι πόροι αυτοί 

θεσπίστηκαν γιά τήν αντιμετώπιση ταμιευτικών αναγκών καί τήν έπίρ-

ρίψη του* βάρους της,άσφαΛίοεως ορισμένων ομάδων στό κοινωνικό 

σύνολο. \Η κατανομή τών κοινωνικών πόρων, αντιστρατεύεται βασικές 

αρχές κοινωνικές δικαιοσύνης, δέν στηρίζεται σέ σωστή ιεράρχηση 
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των επιδιώξεων καί των μέσων γιά τήν επίτευξη τους καί επιτείνει 

τ ί ς ανισότητες μεταξύ των διαφόρων εισοδηματικών τάξεων.' 

* Η ο Ικονομική θεμελ ίωση των παροχών ίκάνρο ,apf ιθμου φορέων ν. ν 

η κλάδων ασφαλίσεως εΐναι ανεπαρκής καί οφείλεταν.στην Ελλειψη ορ~, 

θολογικη*ς συσχετίσεως των παροχών μέ τ ί ς είσφορές,στή δυσμενή εξέ

λιξη ασφαλισμένων καί συνταξιούχων καί στην αύξηση τ ^ ζητήσεως, υπη

ρεσιών. Στην επιδείνωση της οικονομικής καταστάσεως ορισμένων φο

ρέων συνέβαλε ή επιβάρυνση τους γιά τήν άντιμετώπι,ση προβλημάτων; . 

.πού δέν : υπάγονται στην αρμοδιότητα τους, όπως είναι ή συνταξιοδότη

ση των-ομογενών ή η μείωση των εισφορών' γιά,τήν ενίσχυση των έπαρ* 

χιακων βιομηχανιών καί αΤΛων̂ , επιχειρήσεων. 'Παρατηρείται? εξάλλου'..· 

ελλει,ψη σαφούς πολιτικής, όσον. άφορα* το απαιτούμενο.$<|>Q£,-:αποθεματι

κών κατά φορείς, Τά διαθέσιμα της ασφαλίσεως δεσμεύονται άπ4.,τό\ 

Κράτος χωρίς παράλληλα νά διασφαλίζεται η αξία τους καί η πλήρης 

αξιοποίηση τους υπέρ των ασφαλισμένων των φορέων. 

Τίς αδυναμίες του τρόπου πραγματώσεως της προστασίας έπι>-

τείνουν οι ατέλειες,του διοικητικού μηχανισμού τou,συστήματος. *Η 

απόδοση της διοικήσεως, είναι χαμηλή κα^ σε πολλές περι,πτώσεις· επι

βαρύνει ;·υπέρμετρα τό σύστημα.> Ρì διοικητικές ενέργειες στηρίζονται 

στό .νομικό τύπο, καί παραγνωρίζουν τήν οικονομία, τήν ταχύτητα, τήν 

αποτελεσματικότητα καί ;τόν ανθρώπινο παράγοντα. Οι φορείς λ£ΐτουρ^ 

γουν μέ y& παραδοσιακά πρότυπα των δημόσιων υπηρεσιών, προβλέπονται 

πολύπλοκες διαδικασίες καί λεπτομερής διερεύνηση προϋποθέσεων καί> 

ή διεκπεραίωση των υποθέσεων καθυστερεί.. *Η αδυναμία .αναπτύξεως 

αποτελεσματικού συστήματος βεβαιώσεως καί εισπράξεως των. ςίσφορων 

συνεπάγεται υψηλό κόστος διοικήσεως, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
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καί διαφυγή πόρων. *Η πληροφόρηση είναι ελλιπής, βασικά πληθυσμια

κά* στοιχεία, πού είναι απαραίτητα γιά τόν προγραμματισμό, δέν 

συγκεντρώνονται. *Η ενημέρωση των ασφαλισμένων άπό τους φορείς μ£ 

έντυπο πληροφοριακό υλικό γιά τά δικαιώματα τους 'έχει ελάχιστα ανα

πτυχθεί. 'Η επίλυση των ασφαλιστικών διάφορων παρουσιάζει σοβαρές 

αδυναμίες, οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τον φορέων εΐναι σ' 

' ορισμένες περιπτώσεις αντιφατικές καί ή δικαστική εκκαθάριση τών 

-διάφορων καθυστερεί απαράδεκτα. *Ή χρησιμοποίηση συγχρόνων μέσων 

καί μεθόοων οργανώσεως eîvai πολύ*περιορισμένη. *Η μηχανοργάνωση :
 , 

εφαρμόζεται σέ μικρή κλίμακα.' *Η έπαγγελ^ίατική' εξειδίκευση" τον υπαλ

λήλων είναι ανεπαρκής καί δέν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στίς 

ανάγκες γ ta διοικητική εργασία ύφηλ^ς στάθμης. 'Η στελέχωση των 

φορέων οιαφοροτεοιεΤται σημαντικά καί παρατηρούνται σοβαρές απο

κλίσεις τών κατά κεφαλή διοικητικών δαπανών.
 :

 •• «• . 

*Η αδυναμία αναπτύξεως δικτύου υπηρεσιών στην περιφέρεια 

άπό κάθε φορέα χωριστά εμποδίζει τή γενίκευση της ασφαλίσεως. Τό 

σύστημα τοΟ καθορισμοί ασφαλιστικών περιοχών η νησίδων ασφαλίσεως 

στίς αγροτικές περιοχές, τά δρια τών οποίων συνεχώς μεταβάλλονται 

γιά νά υπαχθούν νέες επιχειρήσεις στην ασφάλιση, είναι αναχρονι

στικό. Τέ*λός διαπιστώνεται διοικητικός συγκεντρωτισμός καί έλ

λειψη γενικών κατευθύνσεων γιά τήν αντιμετώπιση βασικών θεμάτων 

οργανώσεως καί διοικήσεως.
 ι
Η κατάσταση αυτή αντιστρατεύεται 

βασική αρχή της ασφαλίσεως, πού προϋποθέτει τήν ενιαία μεθόδευση 

ττ>ς διοικήσεως του συστήματος. 

Οι πόροι πού διατίθενται συνεπώς δέν αποδίδουν ανάλογο 

κοινωνικό όφελος καί δέν διασφαλίζεται ή μεγαλύτερη δυνατή 
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αποτελεσματικότητα της προστασίας λόγω των όργανωτικων καί διαρθρω

τικών αδυναμιών του συστήματος της κοινών ι κη^-&3φάλειας καί των 

υφιστάμενων ανισοτήτων δσον άφορα τή*ν κάλυψη του πληθυσμού καί τή 

χρηματοδότηση τόϋ θεσμού. 

ιΗ αντιμετώπιση τών προβλημάτων του συστήματος απαιτεί 

ουσιώδεις μεταρρυθμίσεις για νά διασφαλισθεί η εφαρμογή των γενι

κών άρχων της κοινωνικής ασφάλειας καί νά αποκατασταθεί ενιαία 

μεθόδευση δσον άφορα τήν προστασία κατά των κοινωνικών κινδύνων, 

τή χρηματοδότηση καί τή διοίκηση τοϋ συστήματος. 
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I I . ΑΣΦΜΙΣΗ ZYKEASBßU 

Ί . 'Γενικές διαπιστώσεις 

' . . · ' " . ' • ' • • ' - < > . ' 

Τό σύνολο σχεδόν τοϋ εργατικού δυναμικοί, 97$ περίπου, 

καλύπτεται για κύρια σύνταξη, ένω για επικουρική σύνταξη καλύπτε

ται μέρος των μισθωτών, Φ%> περίπου. Οι δαπάνες γιά συντάξεις τό 

1975 ήταν της τάξεως του" 6$ του 'Ακαθάριστου 'Ε&νικου Προϊόντος. 

*Η βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας πού σημειώθηκε στή δεκαετία 

το0 i960 οφείλεται βασικά στην εξέλιξη τ ou κλάδου συντάξεων. 

Παρά τή*ν ικανοποιητική κάλυψη,τοΟ πληθυσμοϋ γιά κύρια ; 

σύνταξη ò τρόπος πραγματώσεως της προστασίας παρουσιάζει σοβαρές 

ατέλειες. Διαπιστώνεται κατάτμηση της ασφαλίσεως σέ μεγάλο αριθμό 

φορέων καί ανομοιομορφία στίς προϋποθέσεις γιά τήν παροχή των συντά

ξεων, στον τρόπο υπολογισμού καί στους μηχανισμούς αναπροσαρμογής 

της συντάξεως, πού συνεπάγονται ανισότητα στην προστασία των δια

φόρων ομάδων τοο πληθυσμοί. Παρατηρούνται σοβαρές αποκλίσεις, αιχ

μές προστασίας αφενός καί ανεπάρκειες αφετέρου, άπό ενα παραδεκτό 

Spio προστασίας. Τή διαφοροποίηση της προστασίας επιτείνει ή δια

φοροποίηση της χρηματοδοτήσεως. 

Κατάτμηση καί ανομοιομορφία δσον άφορα τη* ρύθμιση ασφαλι

στικών θεμάτων καί ουσιώδης διαφοροποίηση της προστασίας διαπιστώ

νεται καί γιά τή*ν επικουρική ασφάλιση. *Η απρογραμμάτιστη εξέλιξη 

της επικουρικές ασφαλίσεως επιδείνωσε τίς ανισότητες της κύριας 

ασφαλίσεως. Ή έλλειψη συσχετίσεως της επικουρικές συντάξεως μέ 

τό ποσόν τη*ς κύριας αποτελεΓ σοβαρή αδυναμία τοο θεσμού ττίς 

επικουρικής ασφαλίσεως. 
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-i ..· Τά βασικά:προβλήματα του* κλάδου συντάξεων συνοψίζονταί
 :
, 

στιην έλλειψη ρυθμίσεων για τή*ν κατά το" δυνατό" εξομοίωση της προστα

σίας των διαφόρων ομάδων του* πληθυσμού", στή* δυνατότητα πολλαπλής 

συνταξιοδοτήσεως λόγω της κατατμή*σεως της ασφαλίσεως, στίς ατέ

λειες τον διατάξεων για τη* διασφάλιση συνεχείας καί ενότητας της 

ασφαλίσεως σέ περίπτωση υπαγωγής των εργαζομένων σέ περισσότε

ρους φορεκ λόγω αλλαγής επαγγέλματος η εργοδότη ̂ διαδοχική* ασφά

λιση) καί. στην αδυναμία επεκτάσεως της ασφαλίσεως· βασικών φορέων 

σέ >έθν.ική* κλίμακα προκειμένου --νά επιτευχθεί ή γενίκευση της ασφα

λίσεως· .-- ν -

2.~ Κόρια σύνταξη 

2*1r Φορείς - Κάλυψη πληθυσμοί) - Δαπάνες 

Ιί απονομή κύριας συντάξεως προβλέπεται άπό 38 οργανι-

σμοός κόριας ασφαλίσεως, τή*ν Υπηρεσία Συντάξεων τοΰ Γενικοί Λο

γιστηρίου το# Κράτους καί ορισμένα Μ1ΔΔ "(Βλ. Παραρτήματα Π II· 1, 

Π ΙΙ·2). Οι ασφαλιστικοί φορείς ποΰ είναι συνήθως μικτοί, κα-

λύπτουν δηλαδή περισσότερους κλάδους ασφαλίσεως, διακρίνονται, 

ανάλογα μέ τή*ν κατηγορία των προσώπων πού* άσφαλ'ίζουν, σέ φορείς 

ασφαλίσεως: α) εργατών καί υπάλληλων ιδιωτικού* τομέα, β) προσω

πικού* Τραπεζών, προσωπικού δημόσιων επιχειρήσεων," γ) ανεξάρτητων 
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επαγγελματιών, ε) ελεύθερων επαγγελματιών, ere) προσωπικού τύπου, 

ζ) αγροτών καί η) κληρικών. Οι κυριότεροι φορείς κύριας ασφαλί

σεως είναι τ<5 DCA, ò ΟΓΑ, καί τό TEBE. Στό TU. ασφαλίζεται τό 80$ 

περίπου των μισθωτών του αστικού πληθυσμού, στον ΟΓΑ οι αγρότες 

καί οι κάτοικοι οικισμών μέ πληθυσμό μικρότερο άπ<5 5.000 κατοίκους 

καί στό TEBE οι επαγγελματίες καί βιοτέχνες πού ε*χουν επαγγελματι

κή στέγη σέ οικισμούς 2.000 κατοίκων καί πάνω· 

Κύρια σύνταξη απονέμεται λόγω γήρατος η* αναπηρίας στους 

ασφαλισμένους γιά κύρια σύνταξη καί,' εκτός τοϋ ΟΓΑ, στά μ£Κχ] χ^ς 

οικογένειας του ασφαλισμένου σέ περίπτωση θανάτου του ασφαλισμέ

νου η* τοϋ* συνταξιούχου. Τό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου 

καί ορισμένοι κλαδικοί οργανισμοί ασφαλίσεως καλύπτουν-τους-κιν

δύνους γήρατος, αναπηρίας καί θανάτου καί προβλέπουν ακόμη τήν 

απονομή συντάξεως σέ περίπτωση παραιτήσεως καί απολύσεως. 

'Ακριβής εκτίμηση το£Γ άριθμοϋ τον ασφαλισμένων δέν είναι 

δυνατή λόγω ελλείψεως εΙδικών άπογραφΩν. *0 αριθμός των ασφαλι

σμένων στους οργανισμούς ασφαλίσεως γιά κύρια σύνταξη σύμφωνα μέ 

πρόσφατα στοιχεία είναι της τάξεως των 3.45Ò.OOO (εξαιρούνται 

δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί κλπ.)* Σημειώνουμε δτι τό εργα

τικό δυναμικό (απασχολούμενοι καί άνεργοι) τ % χώρας είναι τη*ς 

τάξεως των 3.300.000 ασφαλισμένων. 

Παρατηρούμε δτι είναι δυνατόν η κάλυψη γιά κύρια σύντα

ξη νά είναι μεγαλύτερη άπό τό εργατικό δυναμικό. Στά στοιχεία 

τον ασφαλισμένων γιά κύρια σύνταξη υπάρχουν επικαλύψεις λόγω μή 

επαρκούς ενημερώσεως των μητρώων των ασφαλισμένων καί της πολ

λαπλής ασφαλίσεως. "Αλλωστε είναι γεγονός δτι μικρές κατηγορίες 
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νε*ων επαγγελματιών δπως^ οι ξεναγοί δέν έχουν ακόμη ασφάλιση όπως 

επίσης δέν καλύπτεται καί αριθμός προσώπων πού ανήκουν στίς κατη

γορίες πού υπάγονται στην ασφάλιση, επειδή δέν ε*χει επεκταθεί η 

ασφάλιση των φορέων σέ εθνική κλίμακα. *Υπολογίζεται δτι οι ασφα

λισμένοι γιά κύρια σύνταξη σέ ποσοστό του εργατικού δυναμικοί εί

ναι της τάξεως του 97$
 το
" 1975 έναντι 35$ στό τέλος της δεκαετίας 

του 1950. -*Η αντίστοιχη κάλυψη στίς χώρες της ΕΟΚ στίς αρχές τί̂ ς 

δεκαετίας του 1970 ?ίταν της τάξεως του 70$ στην 'Ιρλανδία, 80$£ 

στή Μ,. Βρετανία καί στ^ Δανία, 98$' στην 'Ιταλία καί 100$ στή Γαλ

λία, 'Ολλανδία,! Βέλγιο καί Λουξεμβούργο, ν ? 
ν. -

*0 αριθμός των συνταξιούχων κύριας συντάξεως των ασφαλι

στικών οργανισμών καί τοϋ Δημοσίου τό 1975 ίταν περίπου 1.100,000 

καί οι αντίστοιχες δαπάνες γιά συντάξεις της τάξεως των 42 δισ. 

δραχμών«' Η κατανομή των συνταξιούχων καί των δαπανών γιά*" συντά-

-ξείς κατά μεγάλες ομάδες τοΌ πληθυσμού* εΓ;;^ ως έξ%: ,:< 

Συνταξιούχοι Δαπάνες 

(σέ δισ. δρχ.) 

0ΓΑ ':·. 500.0Ç0 ,:". 4*7 

Λοιποί άσφαλ. φορείς, 475.0Q0 , 21,0 (προσωρινά 
στοιχεία) 

Δημόσιο 125.000 (δέν περί- 16,2 
λαμβάνονται πολεμι
κές συντάξεις & αντί- "••• j.:•••. 
στοιχες δαπάνες) . . 

1.100.000 41,9 

' 'Από τή συγκριτική θεώρηση του άριθμοϋ των συνταξιούχων 

καί των δαπανών γ ιά" συντάξεις διαπιστώνεται διαφρροποίησητ^ς """'\' 
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συνταξιοδοτικής προστασίας των μεγάλων ομάδων τοϋ πληθυσμοί Θά 

πρέπει νά σημειωθεί δτι δέν υφίσταται συγκρισιμότης μεταξύ τ ο ^ ΟΓΑ 

καί των λοιπών άσφαλ\στ\κων φορέων καί του Δημοσίου γιατί οι ε ν τ ά 

ξεις τοο ΟΓΑ άπσυελοϋν συμπλήρωμα τοϋ εισοδήματος των αγροτών, ένω* 

γιά τους λοιπούς φορείς καί τ<5 Δημόσιο οι σύνταξε ι'ς κατά κανένα 

αναπληρώνουν τύ είσ<5δημα τοΌ ασφαλισμένου άπύ τήν έργαο*ία του. » 

"Οπως προκύπτει άπύ ι& παραπάνω στοίχε ιοί, έντονη είναι η διαφορο

ποίηση ττίς προστασίας μεταξύ των λοιπών ασφαλιστικών φορέων καί 

J.OÖ Δημοσίου. %*Η δαπάνη γιά τους συνταξιούχους τοο Δημοσίου, (ôr>-

μόσιοι υπάλληλοι καί στρατιωτικοί) πού είναι τό 21$ περίπου τ^ν" 

συνταξιούχων των λοιπών ασφαλιστικών φορέων καί του Δημοσίου, 

ανέρχεται στό^ 41$ των αντίστοιχων, δαπανών. 

,..j "Εντονη είναι επίσης ή δια^ροποίηση της συνταξιοδοτικές 

προστασίας καί μεταξύ των συνταξιούχων των λοιπών ασφαλιστικών 

οργανισμών. Οι συνταξιούχοι καί οι αντίστοιχες δαπάνες ^ ι ά συντά

ξεις τό 1973 είχαν ως έξ?|ς: 

Συνταξιούχοι $ Δαπάνες $ 

; ; · · ' . . " (σε χιλ. δρχ.) 

ΙΚΑ .,. 251,488 57,9. 6,958.065 5<*,0 

ΟΤΕ..... 3.380 0.8. 316.488 . 2,5 

TEBE 74.111 17,1 1.316.250 10,2 

ΤΑΕ ΐΓ.*8έ4 2 ,7 ' : 315.329 2,4 

Τ. Νομικών . 10.215 : 2,4 ' 526.000 4,1 

Λοιποί άσφ^.φορείς-83.574 - - 19,·2 -3*445.128 26,8 

Σύνολο άσφαλιστι- - .,> ;**» 
κων οργανισμών 
πλην ΌΓΑ 434.589 100,0 12.877.260 ν ^100,0 

1 f Δέν περιλαμβάνεται ò ΟΓΑ. 
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Άπό τά παραπάνω στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις για το* 

επίπεδο της ασφαλιστικής προστασίας των φορέων. Χαμηλή* ήταν η 

προστασία του ΤΚΑ σέ σχέση μέ τόν ΟΤΕ καί οφειλόταν βασικά στή*ν 

καθήλωση τοϋ ανώτατου ορίου ασφαλίσεως μισθών επί πολλά χρόνια,καί 

Ιδιαίτερα χαμηλή* ήταν του TEBE σέ σχέση μέ τ<5 ΤΑΕ. 'Αρκετά ευνοϊκή* 

φαίνεται ή προστασία του Ταμείου Νομικών καί των λοιπών φορέων κύ

ριας ασφαλίσεως, εκτός τοΟ ΟΓΑ. 

*Η διαφοροποίηση της προστασίας των διαφόρων ομάδων τοϋ 

πληθυσμοί οφείλεται στή* διαφοροποίηση των μισθών καί των άμοιβον 

καί των προϋποθέσεων γιά τή*ν απονομή* τής συντάξεως, του τρόπου 

υπολογισμού* των συντάξεων καί των μηχανισμών γιά την αναπροσαρμο

γή* των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων, πού προβλέπονται από* 

τους φορείς ασφαλίσεως. 

2.2. Προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως 
ι ι ' ' 

2 # 2
*^* Συντάξεις γή*ρατος 

Βασικές προϋποθέσεις γιά τή*ν απονομή συντάξεων λόγω γήρα

τος είναι ή συμπλήρωση ενός ορίου ηλικίας καί ορισμένου χρόνου 

ασφαλίσεως. 0 χρόνος παραμονής στην ενεργό δράση αποτελεί ουσιώ

δη προσδιοριστικό παράγοντα του ύψους των συντάξεων. Η ηλικία 

συνεπώς της συνταξιοδοτήσεως έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τό επίπεδο 

της συντάξεως. *Η επίτευξη αφενός μέν ικανοποιητικής συντάξεως, 

αφετέρου δέ λογικής σχετικά επιβαρύνσεως των ασφαλισμένων ή καί 

των εργοδοτών είναι ανέφικτη, εφόσον δέν προβλέπεται υψηλή ηλικία 

συνταξιοδοτήσεως. Περιθώρια, επομένως ουσιώδους διαφοροποιήσεως 

της ηλικίας συνταξιοδοτήσεως δέν υπάρχουν. 
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' Ή προϋπόθεση εξάλλου του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση 

γιά τήν εδραίωση δικαιώματος συνταξιδοτήσεως αποσκοπεί στην απο

τροπή υπέρμετρης επιβαρύνσεως τοϋ φορέα ασφαλίσεως. Συνέπεια 

δμως αύτ?)ς τί̂ ς ρυθμίσεως είναι η απώλεια του δικαιώματος σύνταξιο-

δοτήσεως γιά ομάδα ασφαλισμένων καί κυρίως γι'αυτούς πού άοΐραλίστη-

καν σέ μεγάλη ήλικ','α. Γιά νί επιτευχθεί η καθολική προστασία των 

ηλικιωμένων ατόμων οί φορκις ασφαλίσεως των μεγάλων ομάδων του* πλη

θυσμού προβλέπουν σχετικά ελαστικότερες προϋποθέσεις δσον άφορα 

τό χρόνο υπαγωγής στην ασφάλιση.. - Γ V 

*Η κατάσταση στή χώρα έχει ως εξ^ς: ''"* 

g,
v
Qpip ηλικίας · , . , ^ 

Τό δριο ηλικίας πού Ισχύει γενικά, τόσο γιά τόν γενικό 

φορέα ασφαλίσεως μισθωτών, τό Hiâ, δσο καί γιά τους .κλαδικούς 

φορείς, είναι τό 65ο" £τος γιά τους άνδρες καί τό 60ο* γιά τίς γυ

ναίκες. Παρατηρούνται δμως παρεκκλ-ίσεις άπό* τόν γενικό* κανόνα 

., mC θ& μπορούσε νά υποστηριχθεί δτι ò κανόνας τείνει νά αποτελέσει 

σήμερα ΐήν εξαίρεση. * 

' • • • %
 •· •'· »." ' . 

Μεγάλες εξαιρέσεις από τόν γενικό κανόνα προκειμένου γΐά 

τό ΙΚΑ αποτελούν i) ò θεσμός της παροχές μειωμένης συντάξεως 5 χρ&-

νια Λφίτερα, δηλαδή στά 6C γιά τους άνδρες καί στά 55 γιο: τίς 

γυναίκες. Η'μείωση'ειver, 6$ τό* χρόνο, γιά τήν πενταετία δηλαδή 

φτάνει στό 50^ τ^ς συντάξεω;;. Μειωμένη σύνταξη μπορούν νά πάρουν 

όλοι οί ασφαλισμένοι πού συμπλήρωσαν τόν απαιτούμενο χρόνο ·ασφα-

λίσεως εφόσον Ιχόυν ορισμένο χρόνο ασφαλίσεως κατά τά αμέσως 

προηγούμενα της συνταξιοδοτήσεως χρόνια, ιί)
 ι
Η απονομή μεΐ03|ίε̂  

νης συντάξεως στίς γυναίκες ασφαλισμένες πού έχουν ανήλικα 
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παιδι$ καί
%
είναι 50 ετών καί ανω. LXL) *Η>παροχή πλήρους συντά

ξεως στα 60 γιά τους άνδρες καί ατά-55 γιά τίς γυναίκες εφόσον 

ανήκουν ai. εργασίες η επαγγέλματα πού υπάγονται στον Κανονισμό 

του ΊΣΑ. γιά τά βαρειά καί ανθυγιεινά επαγγέλματα, Στό καθεστώς 

αυτά υπάγεται τό
-
1/3 των ασφαλισμένων τόυ HCA. και ασκούνται σοβα

ρές πιέσεις
 ν
γιά

-
·τήν υπαγωγή κα£ νέων ,κατηγοριων επαγγελμάτων· *Η 

διεύρυνση των κατηγοριών των εργαζομένων πού υπάγονται στό κάθε-'· 

στώς θά πρέπει νά αποτραπεί· Σημειώνεται οτισ'ολόκληρο τόν κόσμο 

στα βαρειά επαγγέλματα υπάγονται οι μεταλλωρύχοι καί ελάχιστα άλ

λα επαγγέλματα, ίν) Μειωμένο δριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως, στά 

62 δηλαδή γιά τους άνδρες καί^στά 58 γιά τις γυναίκες, ισχύει γιά 

δσους συμπλήρωσαν μεγάλο άροθμό ήμερων εργασίας στην ασφάλιση, 0 

αριθμός ήμερων ασφαλίσεως πού απαιτείται ανέρχεται σέ 9·375 γιά 

τό 1976, γιά κάθε επόμενο £τος προσαυξάνεται κατά 225 ήμερες μέχ£ι 

νά συμπληρωθεί ò αριθμός των. 10.000 ήμερων. %
. 

Μικρότερες σχετικά εξαιρέσεις από τόν γενικό κανόνα, πού 

όμως φανερώνουν τίς τάσεις πού διαγράφονται γιά τήν απαίτηση συντά

ξεως σέ μικρότερη ηλικία, είναι: Ι) ή συνταξιοδότηση τοο προσω

πικού των αεροπορικών εταίρειων μέ ειδικές διατάξεις του ΙΚΑ. στά 

53 γιά τους άνδρες καί στά 48 γιά τίς γυναίκες, εφόσον έχουν τόν 

απαιτούμενο χρόνο ασφαλίσεως άπό τή γενική νομοθεσία του ΊΥΑ καί 

ορισμένες ώρες πτήσεως,·fy ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ; εφόσον συμπλή

ρωσαν 25 χρόνια ασφαλίσεως (7.500 ημερομίσθια). It) *Η συνταξιο

δότηση σέ μικρότερη ηλικία των κοινών ασφαλισμένων ορισμένων κλα

δικών φορέων όπως του Ταμείου Τυπογράφων, του Ταμείου"'Εφημερι

δοπωλών πού μπορούν νά συνταξιοδοτηθούν στά 55« Hi) *Η απονομή 

συντάξεως σέ περίπτωση απολύσεως των μισθωτών άπό τόν εργοδότη 
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μετ« τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπηρεσίας σύμφωνα μέ τή νομο

θεσία -.ορισμένων κλαδικών φορέων, ΔΕΗ, Ταμείο BEATI, Ταμείο ΕΗΣ κλπ. 

Προβλέπεται ή απονομή συντάξεως στους υπαλλήλους, πού απολύονται 

συνήθως μετά: 15ετή υπηρεσία. Μέ.τίς διατάξεις αυτές ή απόλυση 

μισθωτών αναγνωρίζεται ως ασφαλιστικός κίνδυνος μέ συνέπεια ò υπάλ

ληλος πού ̂απολύεται νά συνταξιοδοτείται γιά χρονικό διάστημα του

λάχιστο διπλάσιο του* χρόνου ασφαλίσεως. Πρέπει νά σημειωθεί δτι 

ή προσφυγή στίς διατάξεις αυτές είναι συχνή καί μάλιστα υστέρα από 

συμφωνία μισθωτού* καί εργοδότη, εφόσον ò μισθωτός επιθυμεί τή συντα

ξιοδότηση του. Άπό τό Δημόσιο επίσης προβλέπεται'ή^συνταξιοδότηση 

σέ περίπτωση απολύσεως μετά 20ετή πλήρη πραγματική υπηρεσία λόγω 

καταργήσεως θέσεως η' άπό δλλη αιτία; Ιν) * Η'συνταξιοδότηση των 

δημοσίων υπαλλήλων σέ περίπτωση παρα^τήσεως άπό τήν υπηρεσία μετά 

τή συμπλήρωση 25 έτβν πλήρους πραγματικές υπηρεσίας. Προκειμένου 

γιά τίς έγγαμες γυναίκες υπαλλήλους είναι δυνατή ή απονομή συντά

ξεως μετά 15ετή πραγματική υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτές fi παρεμ

φερείς ισχύουν καί γιά ορισμένους κλαδικούς φορείς ασφαλίσεως, όπως 

τά τραπεζικά ταμεία. Στίς περιπτώσεις αυτές ή σύνταξη απονέμεται 

σέ πολύ μικρότερη ηλικία σέ σχέση μέ τήν ηλικία τον 65 ετών πού 

προβλέπεται άπό τόν γενικό κανόνα, ν) *Η συνταξιοδότηση, ανεξαρ

τήτως ορίου ηλικίας. 'Από τή νομοθεσία το8 Δημοσίου καί ορισμέ

νων κλαδικών φορέων κύριας ασφαλίσεως, ΕΗΣ, ΗΕΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Τρα

πεζών, προβλέπεται ή απονομή συντάξεων ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 

μετά τή συμπλήρωση χρόνου ασφαλίσεως πού υπερβαίνει, κατά κανόνα 

τά 30 χρόνια.
 ι
Η συνταξιοδότηση είναι υποχρεωτική γιά τους δήμο-, 

σίους υπαλλήλους όταν συμπληρώσουν 35ετία καί είναι τουλάχιστον 

56 ετών. Σημειώνουμε δτι ή υποχρεωτική αποχώρηση μετά 35 χρόνια 
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δέν είναι, σύμφωνη; μέ τή*ν κλασική* ασφαλιστική, αρχή , πού προβλέπει τή 

συνταξιοδότηση cou ατόμου όταν δέν μπορεί νά* εργασθεί λόγω αντι

κειμενικής ανικανότητας (γήρας, αναπηρία, θάνατος) καί θεσπίζει 

πρόωρη αποχώρηση δταν ò μέσος δρος ζω?)ς έχει φθάσει στά" 73. vt) 

*Η συνταξιοδότηση του* προσωπικοί? των ασφαλιστικών φορέων καί ορισμέ*-

νων ΜΙΔΔ από τό ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς τ oQ ΙΚΑ (Ν. 3163/1953). 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται 20.000 περίπου ασφαλισμένοι, γιά τους 

οποίους ισχύουν οι κανόνες συνταξιοδοτήσεως του" Δημοσίου. Λόγω 

της ύψηλης δαπάνης πού συνεπάγεται τό εΙδικό καθεστώς προβλέπεται 

η καταβολή διπλάσιων σχεδόν εισφορον σέ σχέση μέ τίς προβλεπόμενες 

για τους κοινούς ασφαλισμένους. 

Πρέπει,, να σημειω&εϊ δτι ασκείται πίεση άπό τους ασφαλι

σμένους καί 'τίς συνδικαλιστικές οργανώσεις για τή μείωση τοϋ ορίου 

.συνταξιοδοτήσεως των φορέων ασφαλίσεως, Μέ τή δικαιολογία δτι 

ο?' συνθήκες απασχολήσεως τους είναι δυσμενείς, εκπρόσωποι ορισμέ* 

νων έπαγγ^λμέίτων ζητούν τή συνταξιοδότηση των μισθωτον πού υπάγονται 

σ'.αύτά τα επαγγέλματα στά 55 η στα 50 καί ακόμη στα 45 (μεταλλευ

τές)« Κρίνεται δτ;, θά πρέπει νά αποτραπεί μείωση του γενικού 

ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως; Τό υφιστάμενο δρχο γενικής συντα

ξιοδοτήσεως ανταποκρίνεται στίς λογικές προσδοκίες των εργαζομέ

νων καί θά πρέπει νά παραμείνει δπως είναι. Οι ευνοϊκότερες ρυθμί

σεις -οριζομένων κλαδικών ταμείων, εφόσον δέν δι-καιολογουνται άπό". 

είδιν^ς συνθήκες απασχολήσεως,· θά πρέπει σταδιακά νά αύστηροποιη-

θοϋλλ καί νά εναρμονισθούν μέ τό καθεστώς τοϋ ΙΚΑ. Πίεση επίσης 

ασκείται άπό τό προσωπικό ορισμένων οργανισμών κοινές ωφελείας 

1, Ιθ κ. 'Αργυρόπουλος δέν συμφωνεί μέ τήν άποψη αυτή, τίς θέσεις 
του επί του* θεσμού" τ?ίς 35ετίας θά αναπτύξει κατά τή διατύπωση 

των τελΐκον προτάσεων. 
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γιά νά περιληφθούν στό ειδικό καθεστώς συνταξιοδοτήσεως τοϋ ΙΚΔ# 

Τό προβλεπόμενο δριο ηλικίας στή χώρα μας άπό τό γενικό* 

φορέα συγκρίνεται ευνοϊκά μέ τά προβλεπόμενα στίς χώρες τη*ς ECK« 

(ΐ?λ. παρακάτω ύποκεφ. 4 'Ασφάλιση Συντάξεων στίς χώρες τ?|ς ECK). 

β. Χρόνος ασφαλίσεως 
' Ι Ι Ι Ι Ι II Ί II ι ιι Ί ι 

ι
0 χρόνος ασφαλίσεως πού απαιτείται γιά τήν απονομή συντά-

ξεως λόγω γήρατος διαφοροποιείται σημαντικά άπό οργανισμό σέ οργα

νισμό. 

*0 απαιτούμενος χρόνος ασφαλίσεως στό ΙΚΑ ορίστηκε τό 1960 

σέ 4.050 ήμερες εργασίας (Ν. 41θ4/ΐ96θ). Γιά τους μισθωτούς δμως 

πού'είχαν ασφαλιστεί στό DCA πρίν άπό τό 1960 καί οι προϋποθέσεις 

ήταν πολύ ελαστικές προβλέπεται μειωμένος χρόνος ασφαλίσεως πού 

προσαυξάνεται κάθε χρόνο κατά 175 ημερομίσθια μέχρι νά συμπληρωθεί 

ο αριθμός τών 4.050 ήμερων. Γιά τή*ν ομάδα αυτή των ασφαλισμένων 

ò απαιτούμενος αριθμός ήμερων ασφαλίσεως γιά τό 1976 είναι 3.300, 

Παρόλο πού ο αριθμός των 4.050 ήμερων εϊναι σχετικά μικρός, απαι

τείται δηλαδή συνεχής απασχόληση 13 ΐ/2 έτον,ασκείται πίεση γιά νά 

μειωθεί προκειμένου νά πάρουν σύνταξη καί αυτοί πού δέν μποροΟν 

νά συμπληρώσουν τ ίς-'4.050 ήμερες ασφαλίσεως. Πρόκειται κυρίως γιά 

τους αγρότες πού σέ προχωρημένη ηλικία εγκατέλειψαν τήν ύπαιθρο 

καί αναζήτησαν εργασία στίς πόλεις, γιά τους οίκοδόμους πού δέν 

Ιχουν συνεχή απασχόληση καί τέλος γιά τους μισθωτούς πού ασφα

λίστηκαν σέ μεγάλη· ηλικία γιατί δέν είχε επεκταθεί στην περιοχή 

"* ' • . . « . . · •· 

της απασχολήσεως τους η ασφάλιση του* ΙΚΑ, 

Οι νομοθεσίες ,τον κλαδικών ασφαλιστικών οργανισμών προ

βλέπουν μεγαλύτερο χρόνο ασφαλίσεως σέ σχέση μέ τόν απαιτούμενο 
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άπό τό ΙΚΑ, Τά εργοδοτικά ταμεία (TEBE, ΤΑΕ) απαιτούν τή συμπλή-

ρωση 20ετίας στην ασφάλιση, δηλαδή 6,500 ήμερες ασφαλίσεως. Στα 

κλαδικά" ταμεία ασφαλίσεως μισθωτών ο απαιτούμενος χρόνος ασφαλί

σεως κυμαίνεται άπ<5 15 εως 20 χρόνια. Τό Δημόσιο καί οι φορείς 

πού δίνουν σύνταξη μέ τίς προϋποθέσεις πού ισχύουν γιά τους δημο

σίους υπαλλήλους απαιτούν 15ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία γιά 

τους υπαλλήλους πού αποχωρούν άπό τήν υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. 

Πρέπει νά σημειωθεί οτι γιά τους οργανισμούς κύριας ασφα

λίσεως μισθωτών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 5 τοο A.N. 1846/51 

σύμφωνα μέ τίς οποίες οι ασφαλισμένοι μπορούν νά συνταξιοδοτηθούν 

μέ τίς διατάξεις τοΟ ISA. εφόσον δέν δικαιούνται νά πάρουν σύνταξη 

βάσει της νομοθεσίας του ταμείου τους. Μέ τή διάταξη αυτή τό ευνοϊ

κότερο καθεστώς το8 ΙΚΑ άπό τήν άποψη του* απαιτούμενου χρόνου ασφα

λίσεως γενικεύτηκε γιά τους μισθωτούς. 

2.2.2. Σύνταξη αναπηρίας 

*Η συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας δέν συσχετίζεται μέ τή*ν 

ηλικία.
 %
Η σύνταξη απονέμεται ανεξάρτητα άπό τήν ηλικία άρκέι νά 

έ*χει συμπληρωθεί ò απαιτούμενος χρόνος ασφαλίσεως καί νά διαπιστω

θεί η αναπηρία« 0 χρόνος ασφαλίσεως πού απαιτείται γιά νά θεμελιω

θεί δικαίωμα συντάξεως λόγω αναπηρίας είναι αρκετά περιορισμένος 

σέ σχέση μέ τόν απαιτούμενο γιά τήν απονομή συντάξεως λόγω γήρα

τος. 

Οι ασφαλισμένοι στό ΙΚΑ δπως και στους περισσότερους 

κλαδικούς φορείς ασφαλίσεως μισθωτών μπορούν νά πάρουν, σύνταξη 

αναπηρίας δταν έχουν συμπληρώσει 1.500 ήμερες ασφαλίσεως, άπό 

τίς Οποιες οί 30Ö νά έχουν πραγματοποιηθεί τήν τελευταία 5ετία. 
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*Ορισμένα κλαδικά ταμεία μισθωτών όπως τά Τραπεζικά, τό ΕΑΕΜΕΔ καί 

των 'Επιμελητηρίων άπαιτοϋν 3.000 ημέρες ασφαλίσεως, "δηλαδή διπλά

σιο ακριβώς χρόνο άπ<5 τόν απαιτούμενο άπό τό ΓΚΆ. Τά εργοδοτικά 

ταμεία δπως το* TEBE καί τό* ΤΑΕ απαιτούν επίσης μεγαλύτερο χρόνο 

ασφαλίσεως, δηλαδή 3.000 ημέρες fi 10 χρόνια. Τό Δημόσιο καί οι φο

ρείς πού δίνουν σύνταξη μέ τ ί ς προϋποθέσεις πού. ισχύουν γιά τους ' 

δημοσίους υπαλλήλους απαιτούν 1θετή τουλάχιστον πραγματική συντά

ξιμη υπηρεσία σέ περίπτωση απολύσεως λόγω σωματικής fi διανοητικές 

ανικανότητας fi άπό αιτία πού «δεν, οφείλεται;στήν^-υπηρεοίο^ 

%0 βαθμός αναπηρίας πού παρέχει δικαίωμα γιά τήν απολαβή 

συντάξεως αναπηρίας διαφέρει άπό οργανισμό σέ οργανισμό. Οι περισ

σότεροι κλαδικοί φορείς ασφαλίσεως μισθωτών καί εργοδοτικοί φορείς 

δίνουν σύνταξη όταν ή σωματική αναπηρία υπερβαίνει το* &$>, Τό HCÄ. 

καί μερικοί κλαδικοί φορείς μισθωτών δίνουν σύνταξη μέ βασικό κρι

τήριο τήν υποκειμενική, βιοποριστική (ασφαλιστική) αναπηρία,. 'Εξε

τάζονται δηλαδή οι συνέπειες της αναπηρίας, εάν π.χ« ò ανάπηρος 

μπορεί νά κερδίσει εισόδημα άπό τήν εργασία του μεγαλύτερο άπό τό 

ΐ/3 πού κερδίζει ένας μισθωτός υγιής, πού Εχει τό ϊδιο επάγγελμα, 

τήν ίδια μόρφωση,τήν 'ίδια ηλικία, εμπειρία κλπ. Γιά τή συνταξιο

δότηση λόγω αναπηρίας στην περίπτωση αυτή αποφασιστικός παράγοντας 

είναι ή υποκειμενική δυνατότητα fi καί ικανότητα του* συγκεκριμέ

νου άτομου νά κερδίζει άπό τήν εργασία του εισόδημα μεγαλύτερο 

άπό τό ΐ/3 τοϋ εισοδήματος πού θά κέρδιζε ενα υγιές άτομο στον 

'ίδιο τόπο, μέ τ ί ς ϊδιες ικανότητες καί συνθήκες εργασίας, 

Τό σύστημα αυτό της ασφαλιστικές αναπηρίας εφαρμόζεται 

στίς χώρες ττ^ς Βόρειας Ευρώπης άπ'δπου μεταφυτεύτηκε στή χωρά 
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μας. Πρέπει νά σημειωθεί δμως δτι στή χώρα μας παρατηρείται υψη

λή αυχνότητα προσφυγής στή συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Το φαι

νόμενο αύτό οφείλεται 'ίσως στή διαφορετική νοοτροπία του λάου μας, 

ασφαλώς δμως συντελεί σ'αύτό* ή αδυναμία συμπληρώσεως του απαιτού

μενου χρόνου ασφαλίσεως γήρατος για ορισμένες ομάδες ασφαλισμένων. 

0 ασφαλισμένος του,-ΙΚΑ μπορεί νά ισχυρισθεί δτι είναι ανάπηρος και 

εάν κριθεί άπό τους γιατρούς δτι 'έχει εστώ καί χαμηλή αναπηρία νά 

προσφύγει στή δικαιοσύνη καί τελικά νά πάρει σύνταξη* ^ήν προσ

φυγή στή συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας έχει ενθαρρύνει επίσης ή . 

ευνοϊκή νομολογία.του Συμβουλίου 'Επικρατείας. Βασική αδυναμία 

στην εφαρμογή του θεσμού είναι ή Ελλειψη δυνατότητας νά αποδειχθεί 

τό ; εισόδημα, πού.μπορεί νά κερδίσει άπό τήν εργασία ò ανάπηρος 

κατά 10^, 15$, 20$ η* καί 40$. "Ετσι, ικανός αριθμός ασφαλισμένων" 

μεγάλης ηλικίας, πού δέν 'έχει συμπληρώσει τό χρόνο ασφαλίσεως γιά 

σύνταξη, παίρνει σύνταξη αναπηρίας. Μέ τή γενίκευση της ασφαλί

σεως καί τή βελτίωση των συνθηκών εργασίας θά πρέπει νά αναμένεται 

στό μέλλον σταδιακή αποδυνάμωση της τάσεως προσφυγής στή σύνταξη,, 

αναπηρίας» 

2.2,3* Συντάξεις επιζώντων 
Ί ι >• ιι m i l 

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου η* του συνταξιού

χου απονέμεται σύνταξη στα μέλη της οικογενείας του. Κατά κανόνα 

μέληνοικογενείας θεωρούνται ή σύζυγος καί .τα παιδιά του ασφαλισμέ

νου Η\ του" συνταξιούχου» · " 

'Εάν δέν υπάρχουν παιδιά καί σύζυγος, δικαιούνται σύντα

ξη οι γονείς καί τά εγγόνια. Σέ περίπτωση θανάτου της ασφαλισμέ

νης συζύγου, ò σύζυγος δέν παίρνει σύνταξη παρά μόνο εάν είναι 

δπορος καί ανίκανος γιά κάθε εργασία. 
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Βασική προϋπόθεση γιά τήν απονομή συντάξεως στά μέλη τη*ς 

οικογενείας είναι ή συμπλήρωση ορισμένου χρόνου ασφαλίσεως πού* 

είναι κατά κανόνα ο ίδιος μέ τόν απαιτούμενο χρόνο"γιά τήν απονο

μή^ συντάξεως λόγω αναπηρίας, Λ 

ΣτΟ ΙΚΑ απαιτούνται 1.500 ημέρες ασφαλίσεως άπό τ ί ς 

οποίες οι 300 πρέπει νά έχουν πραγματοποιηθεί τήν τελευταία 5ετία 

πρίν άπό τήν υποβολή αιτήσεως γιά συνταξιοδότηση. 'Εάν δέ*ν συντρέ-

χει η προϋπόθεση των 300 ημερών της τελευταίας 5ετίας, τότε γιά 

τή συνταξιοδότηση των μελών της οικογένειας απαιτείται ο ίδιος χρό

νος ασφαλίσεως "όπως καί γιά τή συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Σίτους 

κλαδικούς φορείς μισθωτών καί εργοδοτών κατά κανόνα ò απαιτούμενος 

χρόνος είναι διπλάσιος, 1 θετής ασφάλιση. Τό Δημόσιο καί οι φορείς 

πού διέπονται άπό τή συνταξιοδοτική νομοθεσία τοο Δημοσίου άπαι-

τοΟν επίσης 10ετία. 

Γιά τήν απονομή συντάξεως στή σύζυγο απαιτείται ακόμα ή 

συμπλήρωση>2ετίας άπό τό γάμο μέχρι τό θάνατο του* συζύγου ασφαλι

σμένου η* τοο συνταξιούχου. 'Εάν δμως έχει γεννηθεί παιδί Η\ ρ θά

νατος τοϋ ασφαλισμένου οφείλεται σέ εργατικό ατύχημα, η προϋπόθε

ση αυτή δέν είναι αναγκαία. Πρέπει- \κί-€Ρημεΐωθ«£"'βτι ή"σύνταξη 

απονέμεται στή σύζυγο ανεξάρτητα άπό ηλικία. 

ιΗ συνταξιοδότηση τών παιδιών των ασφαλισμένων ή τών 

συνταξιούχων συνεχίζεται μέχρι νά συμπληρωθεί τό 18ο (ΙΚΑ) η* τό 

20ο έτος (Δημόσιο γιά τά αγόρια), οπότε ή σύνταξη διακόπτεται 

γιατί στην ηλικία αυτή είναι σέ θέση νά εργαστούν, νά εξασφαλί

σουν τά μέσα διαβιώσεως τους καί νά ασφαλιστούν σάν άμεσοι ασφα

λισμένοι. 'Ιδιαίτερα ευνοϊκή γιά τά κορίτσια είναι ή συνταξιο

δοτική νομοθεσία του Δημοσίου<κα£ τών Ταμείων στά όποΓά 
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Ισχύουν τά προβλεπόμενα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Στους φσ-' 

ρεΐς αυτούς δεν προβλέπεται δριο ηλικίαςγιά'τή διακοπή τη^: συντά

ξεως ατά κορίτσια καί η συνταξιοδότηση συνεχίζεται μέχρι να παντρευ

τούν η εάν δέν παντρευτούν σ' δλη τους τη" ζωή. 

Τελευταία, με νόμο δόθηκε τό δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως, 

στις χωρισμένες κόρες των συνταξιούχων του Δημοσίου καί άλλων φο

ρέων πού ακολουθούν τη νομοθεσία του Δημοσίου, η συνταξιοδότηση 

των οποίων είχε διακοπεί λόγω γάμου. 

ι
Η συνταξιοδότηση· των κοριτσιών μέχρι τό γάμο τους ή σ' 

δλη τους τή* ζωή δέν ανταποκρίνεται πιά στίς σημερινές συνθήκες της 

κοινωνίας μας, η δέ πρόσφατη διάταξη γιά τή συνταξιοδότηση τη*ς ' 

χωρισμένης κόρης συνταξιούχου^ ασφαλισμένου αντιστρατεύεται αφενός 

μέν τό θεσμό τοϋ γάμου, αφετέρου δέ είναι αντίθετη μέ τήν έννοια 

του δικαίου της κοινωνικής ασφαλίσεως. -

2.2.4. Σύνταξη εργατικού* ατυχήματος καί επαγγελματικής 

ασθένειας ν >;••: :> ;" 

"Ολοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί χορηγούν σύνταξη στον 

ασφαλισμένο σέ περίπτωση εργατικού ατυχήματος ανεξάρτητα άπό τήν 

ηλικία καί τό χρόνο ασφαλίσεως. Μέ τά εργατικά ατυχήματα εξομοιώ

νονται τά ατυχήματα πού συμβαίνουν στό δρόμο κατ"ά τή μετάβαση' '""•'· 

ή τήν επιστροφή άπό την εργασία. Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία είναι 

δυνατό νά δοθεί σύνταξη σέ άτομο πού έπεσε θύμα ατυχήματος .στό 

δρόμο·πηγαίνοντας νά..αναλάβει εργασία γιά πρφτχ) φορά, σέ πρόσωπο 

δηλαδή δπρυδέν πρόλαβε καν νά υπαχθεί στην ασφάλιση. 

'Από τό 33CA καλύπτεται επίσης καί τό ατύχημα εκτός εργα

σίας. Γιά τήν περίπτωση αυτή απαιτείται η συμπλήρωση 750 ημερών 
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ασφαλίσεως, άπό τίς οποίες οι 150 θά πρέπει νά 'έχουν πραγματοποιη

θεί μέσα στην τελευταία 5ετία. 

Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή* ò χρόνος ασφαλίσεως είναι 

κατά 50$ μικρότερος άπ<5 τ<5 χρόνο ασφαλίσεως γιά σύνταξη λόγω ανα

πηρίας· 'Εάν δέν συντρέχει ή προϋπόθεση των 150 ήμερων στή*ν τελευ

ταία 5ετία απαιτούνται 2.025 ημέρες ασφαλίσεως. 

'Από τή νομοθεσία του ΙΚΑ αναγνωρίζεται επίσης ως ασφαλι

στικός κίνδυνος ή επαγγελματική* ασθένεια.
 ι
Η επαγγελματική* ασθέ

νεια εξομοιώνεται μέ τό εργατικό ατύχημα.
 κ0 ασφαλισμένος πού 

προσβλή*θηκε άπό επαγγελματική* ασθένεια παίρνει σύνταξη ανεξάρτητα 

άπό ηλικία καί χρόνο ασφαλίσεως, *0 θεσμός της έπαγγελματικ?)ς ασθε

νείας έχει θεσπισθεί μόνο άπό τό HCâ. Öl επαγγελματικές ασθένειες 

περιγράφονται ρητά καί περιοριστικά σέ ειδικό κανονισμό. 

Ρύθμιση σχετική* μέ τό επαγγελματικό ατύχημα καί τή*ν επαγ

γελματική ασθένεια τον φορέων ασφαλίσεως θά μποροΟσε νά θεωρηθεί 

ή συνταξιοδότηση άπό τό Δημόσιο καί τους φορείς, στους οποίους 

Ισχύουν οι κανόνες του Δημοσίου, σέ περίπτωση θανάτου λόγω σωμα

τικής ΛΊ διανοητικής ανικανότητας άπό τραύμα η* νόσημα πού προήλθε 

εξαιτίας της-υπηρεσίας. Γιά τή"ν απονομή* συντάξεως δέν απαιτείται 

χρόνος ασφαλίσεως, αρκεί μόνο νά είχε οργανική* θέση ò υπάλληλος 

κατά τό χρόνο του θανάτου η* της άποχωρή*σεώς του άπό τή*ν υπηρεσία. 

2ν5.
 ν
Υφος συντάξεων 

Τά συστήματα συνταξιοδοτήσεως διακρίνονται σέ συστήματα 

πάγιων παροχών καί συστήματα αναλογικών παροχών. Τά συστήματα πά

γιων παροχών είναι συνήθως καθολικής καλύψεως καί οί παροχές τους 
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είναι χαμηλού σχετικά επιπέδου. ÏÏ απονομή πάγιων παροχών σΐηρί-

ζεται στην αρχή δτι ή σύνταξη πρέπει νά διασφαλίζει ενα κατώτατο 

δριο συντηρήσεως σ'ολόκληρο τόν πληθυσμό. Τά συστήματα αναλογι

κών συντάξεων αποσκοπούν στην αναπλήρωση του εισοδήματος άπό τήν 

εργασία καί οι παροχές αποτελούν συνάρτηση των αποδοχών ή του εισο

δήματος του ασφαλισμένου καί των εισφορών πού καταβλήθηκαν. 

Προσδιοριστικά στοιχεία των αναλογικών συντάξεων είναι: 

- *Η βάση υπολογισμού των συντάξεων καί τό* προβλεπόμενο ανώτατο 

δριο ασφαλιστικού μισθού. 

- Η κλιμάκωση της συντάξεως ανάλογα μέ τό μισθό καί τή διάρκεια 

της ασφαλίσεως, τό ποσοστό δηλαδή τοϋ" μισθού η* του εισοδήμα

τος πού αναπληρώνει ο φορέας. 

Τό επίπεδο προστασίας των διαφόρων φορέων είναι δυνατό 

νά διαφοροποιείται, δταν τά προβλεπόμενα ποσοστά συντάξεως γιά 

τόν 'ίδιο χρόνο ασφαλίσεως διαφέρουν η" δταν ο τρόπος καθορισμού 

τοϋ μισθού πού αποτελεί τή βάση γιά τόν υπολογισμό της συντάξεως 

είναι διάφορος. 

., ./'Αλλοι παράγοντες πού συντελούν στή διαμόρφωση του ύψους 

των συντάξεων είναι: ,-.... 

*° α. Γιά τους νέους συνταξιούχους, κατά τήν αποχώρηση δηλαδή 

άπό τήν ενεργό δράση: Ι) ή προσαύξηση λόγω οικογενειακών βαρών η* 

ειδικών καταστάσεων (απόλυτη αναπηρία) καί ò τρόποςs
υπολογισμού" 

της προσαυξήσεως, σέ απόλυτα δηλαδή ποσά ή σ*έ ποσοστό στό μισθό, 

li) τά κατώτατα καί ανώτατα δρια συντάξεων. , ' · 
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β. Γιά τους παλαιούς συνταξιούχους: ί) τά χρονικά διαστή

ματα κατά τά οποία προβλέπεται ή αναπροσαρμογή των συντάξεων, ίί) 

τά κριτήρια μέ βάση τά όποια καθορίζεται ή έκταση τ?)ς άναπροσαρ/-

μογίίς, γενικά ή μεθοδολογία γιά τήν αναπροσαρμογή τον συντάξεων, 

• .2· 3*1· Βάση υπολογισμοί? της συντάξεως 

Στους φορείς ασφαλίσεως μισθωτών ό συντάξιμος μισθδς άπο-

τελε,ϊ τή βάση υπολογισμού* τ?*ς συντάξεως. Υπάρχουν δμως αξιόλογες 

διαφορές τόσο ως προς τις αποδοχές πού υπολογίζονται γιά τον καθορι-

σμό τοο συντάξιμου μισθού, οσο καί ως προς τή χρονική περίοδο γιά 

τήν οποία προσδιορίζεται ò συντάξιμος μισθός. 

Στό ΙΚΑ οι αποδοχές μέ τήν ευρύτερη δυνατή ëVvoia υπολο

γίζονται ώς συντάξιμος μισθός. Υπολογίζονταιs Ι) δλες οι τακτικές 

απολαβές τοο ασφαλισμένου σε χρήμα η* σε είδος, It) ή αναλογία των 

δώρων Πάσχα καί Χριστουγέννων.
 Χ
Η προσαύξηση του μισθοί υπολογίζε

ται σέ 16$ περίπου, lit) οι χορηγούμενες προσαυξήσεις λόγω οικογε

νειακών βαρών από τόν εργοδότη (οικογενειακά επιδόματα συλλογικΩν 

συμβάσεων). Σημειώνουμε δτι τά οικογενειακά επιδόματα πού απονέ

μονται άπό τόν ΜΟΕΜ δέν υπολογίζονται στό συντάξιμο μ«*σθΟ. Τέλος 

γιά τόν προσδιορισμό του συντάξιμου μισθοϋ* υπολογίζεται ò μέσος 

δρος τον αποδοχών, μέ βάση τίς όποιες κατατάσσεται ò ασφαλισμένος 

σέ ασφαλιστικές κλάσεις της τελευταίας ημερολογιακές 2ετίας. *Η 

ευρύτερη αυτή χρονική περίοδος κρίθηκε αναγκαία γιά νά αποφευχθούν 

καταστρατηγήσεις. Πρέπει νά σημειωθεΓ επίσης δτι ò συντάξιμος 

μισθός γιά τίς ανώτερες εισοδηματικές ομάδες αποτελεί συνάρτηση 

τοο προβλεπόμενου ανώτατου ορίου ασφαλιστικού* μισθοο πού είναι 

24.225 (ΐ/ΐ/77). 
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..." . Για τόν υπολογισμέ του συντάξιμου μισθού υπολογίζονται 

οι. αποδοχές της τελευταίας 3ετίας στο Ταμείο Τυπογράφων, του τε

λευταίου δωδεκαμήνου στα ταμεία ασφαλίσεως του προσωπικού ΔΕΗ καί 

ΟΤΕ, τό" 80^ του, μισθού πού έχει ò ασφαλισμένος δταν αποχωρεί ανεξάρ

τητα άπό δριο αποδοχών ατά Ταμεία Ασφαλίσεως προσωπικού Τραπεζών. 

Σ'άλλα ταμεία όπως στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού 'Εφημερίδων 

'Αθηνων-Θεσσαλονίκης ισχύει ή αρχή της επιλογής άπό τ6ν ασφαλισμέ

νο τ?)ς 3ετίας κατά τή διάρκεια της οποίας εϊχε τίς υψηλότερες 

αποδοχές. 

, Στά ταμεία ασφαλίσεως των αυτοτελώς εργαζομένων καί των 

ανεξάρτητων επαγγελματιών, οπού δεν υπάρχει μισθός, για τον υπο

λογισμό της συντάξεως χρησιμοποιούνται διάφορες βάσεις. Στό Τ2ΜΕΔΕ 

π.χ. υπολογίζεται ώς βάση ενα ορισμένο ποσό (8,446 δρχ.) πού αντι

στοιχεί σέ χρόνο ασφαλίσεως 50 ετών καί προβλέπεται μείωση τοϋ . 

ποσοϋ αύτου κατά 1/50 γιά κάθε χρόνο πού υπολείπεται άπό τό χρόνο 

ασφαλίσεως των 50 έτων. 

Στό Ταμείο Ασφαλίσεως 'Εμπόρων καί στό TEBE ή σύνταξη 

κανονίζεται ανάλογα μέ τήν εισοδηματική κλάση στην οποία κατατάσ

σεται ò ασφαλισμένος γιά τόν υπολογισμό των εισφορών καί μέ διά

φορο συντελεστή γιά κάθε κλάση. Πρέπει νά σημειωθεί δτι τά κρι

τήρια εισοδήματος πού ισχύουν γιά τήν κατάταξη των ασφαλισμένων 

του TEBE σε ασφαλιστικές κλάσεις είναι πολύ χαμηλά καί έχουν ως" 

αποτέλεσμα τήν καθήλωση του TEBE σέ καθεστώς πολύ χαμηλών εισ

φορών καί κατ'ανάγκη σέ καθεστώς χαμηλών συντάξεων. 

, Στό Δημόσιο καί στους φορείς πού ακολουθούν τή νομοθε

σία τοϋ Δημοσίου τό 80$ του μισθού πού 'έχει ο υπάλληλος τόν 



- 56 -

τελευταίο μήνα πρίν αποχωρήσει άπό τήν .εργασία του ά%οτελ^ το" 

συντάξιμο μισθό. Στό συντάξιμο μισθό υπολογίζονται οι προσαυξή

σεις λόγω πολυετίας καί πολυετούς παραμονές στον ϊδιο βαθμό (τριε

τίας) δέν λαμβάνονται δμως υπόψη τά επιδόματα, οικογενειακά, επι

στημονικά καί άλλα, τά δώρα εορτών καί τό επίδομα αδείας. 

2.3.2. Κλιμάκωση συντάξεων 

*0 υπολογισμός του ποσού της συντάξεως ανάλογα μέ τό μισθό 

και τή διάρκεια ασφαλίσεως δέν γίνεται δμοια άπό τους διάφορους 

φορείς. *Η διαφοροποίηση οφείλεται στην επιδίωξη άπό ορισμένα συντα

ξιοδοτικά συστήματα ευρύτερης προστασίας γιά τίς χαμηλότερες εισο

δηματικές ομάδες ασφαλισμένων η* ατή θέσπιση κινήτρων γιά τήν παρα

μονή τοΟ ασφαλισμένου στην εργασία. 

Μέ τό σύστημα συντάξεων τοΟ ΤΚΑ πού καθιερώθηκε τό 1960 

(Ν.Δ, 4104/60) επιδιώχθηκε βασικά ή άσκηση 'έντονης εσωτερικής αλληλεγγύης 

(ανακατανομή είσοδήματος) γιά νά ενισχυθούν οι ομάδες των ασφαλισμέ

νων μέ χαμηλές αποδοχές καί καθορίστηκε φθίνουσα κλίμακα ιιοσοστον-συντάξεων 

κατά ασφαλιστική κλάση (Πίνακας Α). Τό σύστημα αναμορφώθηκε τό 

1974 (Ν.Δ. 346/74)* άλλα πάλι θεσπίστηκαν υψηλά ποσοστά γιά τίς 

κατώτερες κλάσεις (7Ρ$ γιά τήν Ιη, 60$ γιά τήν ΙΙη... 30$ γιά τίς 

ανώτατες κλάσεις). Παράλληλα γιά νά αμβλυνθεί ή προνομιακή μετα

χείριση των κατώτερων ασφαλιστικών κλάσεων ή κλιμάκωση τοΟ ποσού* 

τη*ς συντάξεως ανάλογα μέ τό χρόνο ασφαλίσεως λειτουργεί αντίστρο

φα (Πίνακας Β) προσαυξάνεται δηλαδή τό ποσό της συντάξεως γιά 

κάθε χρόνο ασφαλίσεως μετά τά 10 χρόνια κατά ποσοστό προοδευ

τικά αυξανόμενο, πού φθάνει γιά τίς ανώτερες κλάσεις μετά 26 

χρόνια ασφαλίσεως σέ 2,5$ τό χρόνο (Βλ. Παράρτημα Π. II 3). 

-
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Τό Δημόσιο καί οι φορείς πού παρέχουν συντάξεις σύμφωνα 

μέ τή νομοθεσία του Δημοσίου δεν επιδιώκουν τήν ενίσχυση των χα-"' 

μηλών εισοδηματικών ομάδων μισθωτών. *Κ σύνταξη αρχίζει άπό χαμη

λό επίπεδο γι'αυτούς πού έχουν περιορισμένο χρόνο υπηρεσίας καί 

προσαυξάνεται μέ προοδευτικό" ρυθμό γι'αυτούς πού Εχουν μακρά προ

ϋπηρεσία. Με 25 χρόνια υπηρεσίας ή σύνταξη είναι τό 40$ του συντά

ξιμου μισθού ενώ μέ 35 τό 80$. Ή εξέλιξη του ποσοστού της συντά

ξεως ανάλογα μέ τή διάρκεια ασφαλίσεως στό Δημόσιο καί στό ΙΚΑ. δί

νεται στον Πίνακα 1. 

Τό συνταξιοδοτικό καθεστώς του* Δημοσίου έχει ώς αποτέλε

σμα τή* σημαντική* διαφοροποίηση της συντάξεως τών διαφόρων ομάδων 

υπαλλήλων.. Οι συντάξεις κυμαίνονται μεταξύ 1,180 (8ος βαθμός μέ 

10 χρόνια ασφάλιση) καί 41.500 δρχ. (στρατηγός μέ 35 χρόνια). 

Συντάξεις της τάξεως τών 1.000 δρχ. εΤναι εντελώς ανεπαρκείς καί" 

κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ικανοποιητικού κατώτατου επιπέδου., 

συντηρήσεως γιά τίς χαμηλές εισοδηματικές ομάδες τών συνταξιούχων 

του Δημοσίου. /
 Ν
--

Τό σύστημα συντάξεως τοϋ DCA. δπως προκύπτει άπό τόν 

Πίνακα 1 , είναι ευνοϊκότερο άπό τό σύστημα του Δημοσίου κυρίως 

γιά τίς χαμηλές εισοδηματικές ομάδες μισθωτών. *Η ευνοϊκή* αυτή* 

μεταχείριση μειώνεται προοδευτικά γιά τίς ανώτερες κλάσεις καί 

μετά τά 31-32 χρόνια ασφαλίσεως η κατάσταση ανατρέπεται καί τό 

συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου γίνεται ευνοϊκότερο. 

Πρέπει νά σημειωθεί, δτι η σταδιακή επέκταση της ασφα

λίσεως τοϋ* ΙΚΑ. καί τά προβλήματα ανεργίας πού αντιμετώπιζε η 

χώρα μας κατά τήν πρώτη κυρίως μεταπολεμική περίοδο δεν 
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Πίνακας 1 

Ποσοστό συντάξεων 33CA - Δημοσίου (#) 

Συντάξιμος 'Ασφαλιστική κλάση Συντάξιμος μισθός 

X P 6 V 0 Ç 7η/6500 8η/7500 Ίθη/9500 

ΙΚΑ Δημό- ΙΚΑ Δημό- ΙΚΑ Δημό-
·· _ ^ σιο σιο : σιο 

1500 ήμ. έργ. '' çS 4 Ì 
fi. 5 2τη 40 38 ν 34 
4500 ήμ. έργ. 
fl-15 Ιτη 45 ' 24 43 24 ' 39 24 
6000 ήμ. έργ. 
fi 20 Ετη 50 32 48 32 * 44 32 
7500 ήμ. έργ. 

fi 25 £τη Ν 55 40 53 40 49 40 
90Ô0 ήμ. έργ. 
fi 30 Ιτη 66,5 56 64,5 56 60,5 % 
10500 ήμ. έργ. 
fi 35 £τη 78 80 76 80 72 80 

Σημείωση: Τό ΙΚΑ δέν χορηγεί συντάξεις ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, 
τό Δημόσιο χορηγεί. 

Γιά τό ΙΚΑ Ισχύει ανώτατο δριο άσφαλιστικοϋ μισθοϋ, 
από 1/4/75 δρχ. 13.000, άπό ΐΑ/76 δρχ. 18.400 καί ' 

_. . ΐ/ΐ/77 δρχ. 24.225. 

Οι συντάξεις ΙΚΑ προσαυξάνονται λόγω οικογενειακών 
βαρών γιά 3 τό πολύ παιδιά κατά ποσοστό 20$, 15$, 10$ 
αντίστοιχα και γιά τή σύζυγο 450 δρχ. (άπό ΐ/ΐ/76). '· 
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επέτρεψαν σε μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων, πού έβγαιναν σέ σύνταξη, 

να πραγματοποιήσουν μεγάλο χρόνο ασφαλίσεως καί οι συντάξεις πού 

πήραν ήταν σχετικά περιορισμένες. Η κατάσταση αυτή βελτιώνεται 

σταδιακά. Αυτοί πού πη*ραν σύνταξη μέ 25 χρόνιζα ασφαλίσεως,καί ... 

πίνω ήταν 5% περίπου τών" συνταξιούχων το 1965, ÎQjï τ6 1970 καΓ 12$> 

τό 1974«
 ι
Η αδυναμία αυτή* της; ασφαλίσεως xfà:tyk^($fi$„ Ιδί^ίκρϋ-^ 

δικαίου είναι δυνατό* νά αντιμετωπισθεί κατά ενα μέρος τουλάχιστον 

μέ τή*ν επέκταση της ασφαλίσεως τοϋ ΙΚΑ σέ εθνική* κλίμακα. 

*Η κλιμάκωση τών συντάξεων ανάλογα μέ τό χρόνο ασφαλίσεως 

γιά διάφορες ομάδες μισθωτών δίνεται στον Πίνακα 2 κατά φορέα. 

Td ποσοστό της συντάξεως γιά 15, 25, 35 καί 4-0 χρόνια ασφαλίσεως -., 

Κλιμάκωση συντάξεων ανάλογα μέ τό χρόνο ασφαλίσεως 
ιι ι μ.fui ' ι » ,ιι." . ' ι ι ι ι'" ι ι ι » ι » ι • ; j n ι ι.' n»»w——» 

;
 :
_ ;.. — ..,;• ·:—.,.'•,:. Γ.."·." .\ .:......:. .:..ί: :', ..-••-• ̂ Qgg^4..^yj.^^S -, „„•. 

Φορέας Χρόνος ασφαλίσεως 

. 15 έτη 25 έτη 35 ετη 40 έτη 

1. Δημόσιο 24 40 80 80 

2. ΙΚΑ κλ. VI (6000) 47 58 80 91 

» XII (12000) 35 45 70 82,5 

3« Ταμ. Συντ. Γεωργ. Συμετ,'Οργανώσεων 24 40 8Ü 80 
4· Ταμ. 'Ασφ. Προσ. Μονοπωλίου 24 40 80 80 

5. Ταμ. 'Ασφ. Τυπογράφων 53 71 80 80 

6. Ταμ. Συντ. Εμπορ. 'Εταμελ. 30 40 80 80 

7. Ταμ. Συντ. Προσ. Τραπ. 'Ελλάδος 30 50 70 80 

8. Ταμ. Συν. Προσ. Αγροτικές Τραπέζης 30 50 80 80 

9. Ταμ. Συν. Προσ. Έ&νικ?}ς Τραπέζης 30 50 70 80 

10. Ταμ. 'Ασφ. Προσ. ΕΤΒΑ 30 50 80 80 

1 1 . ΔΕΗ 37,5 62,5 80 80 
12. Ταμ. 'Ασφ. Προσ. 0ΤΕ 50 70 80 80 
13. Ταμ. 'Ασφ. Εργατών τύπου Αθηνών 27 41 60 70 
14. TÜKE 21 35 70 
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**' ' Απ$ τή συγκριτική θεώρηση της κλιμακώσεως των συντάξεων 

φαίνεται καθαρά οτ*ι υπάρχει έντονη διαφοροποίηση. Τό καθεστώς 

συνταξιοδοτήσεως του προσωπικοο τοο ΟΤΕ καί του* Ταμείου Τυπογράφων 

όπως καί των χαμηλών ασφαλιστικών κλάσεων του ΙΚΑ είναι άπό τά 

ευνοϊκότερα γιά χρόνο ασφαλίσεως μέχρι 25 έτων. Οι αποκλίσεις 

περιορίζονται δταν ο χρόνος ασφαλίσεως είναι μεγαλύτερος, δηλαδή 

στά 35 καί 40 χρόνια ασφαλίσεως. 

Σημειώνουμε δτι γιά νά αξιολογηθεί τό επίπεδο προστασίας 

κατά φορέα πρέπει νά εξετασθεί ή πραγματική αναλογική σχέση τη*ς 

συντάξεως μέ τόν τελευταίο μισθό του ασφαλισμένου. "Οπως είδαμε 

παραπάνω, ò τρόπος υπολογισμού* ταυ* συντάξιμου μιοθοϋ διαφοροποιέΤ-

ται μέ συνέπεια νά διαμορφώνεται δυσμενέστερη αναλογική σχέση τΐ|ς 

συντάξεως μέ τόν τελευταίο μισθό γιά ορισμένους φορείς. Γιά τίς 

ανώτερες εξάλλου εισοδηματικές ομάδες ασφαλισμένων έχει Ιδιαίτερη 

σημασία η πρόβλεψη ανώτατου ορίου ασφαλίσεως μισθοΰ καί η πολιτι

κή πού ακολουθείται γιά τήν αναπροσαρμογή του σέ σχέση μέ τήν 

εξέλιξη των αμοιβών. 

Η έλλειψη ορθολογικής πολιτικές γιά τήν προσαρμογή τοΟ 

ανώτατου ορίου ασφαλίσεως μισθού η εισοδήματος είχε ως αποτέλεσμα 

τή μείωση του* επιπέδου προστασίας γιά ορισμένους φορείς καί κυ

ρίως γιά τό ΙΚΑ.
 ι
Η καθήλωση του ανώτατου ορίου ασφαλίσεως 

μισθού μέχρι τό 1970 στίς 5.250 δρχ. καί η σημαντική καθυστέρη

ση της αναπροσαρμογής του σέ σχέση μέ τήν εξέλιξη των μισθών 

στην περίοδο 1970/74 είχε σοβαρές επιπτώσεις στή συνταξιοδοτι

κή προστασία, γιατί σημειώθηκε μεγάλο άνοιγμα μεταξύ πραγματι

κών καί ασφαλιστικών μισθών λόγω τοϋ πληθωρισμοί. Τό βασικό 
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αυτό πρ<5βλημα αντιμετωπίσθηκε μέ τήν πράξη νομοθετικού* περιεχομέ

νου στίς 4/2/76, μέ τήν οποία άναίφοσαρμόστηκε τό α ν ί α τ ο opto, ...... > 

άσφαλίσί^-στίς 18,400 δρχ. :καίθεσπίσθηκε σύστημα ημιαυτόματης 

άναπροσαρμογη*ς τοϋ * ανίατου, ορίου^ ασφαλίσεως μισθών καί των συντά- , 

ξεων. Ανάλογες ρυθμίσεις εϊναι αναγκαίες γ ιά δλους^τούς φορείς-.y 

ασφαλίσεως πού προβλέπουν ανώτατο opto ασφαλίσεως μισθού § εισοδή

ματος. _. - .ν . ν y. ..· ; , 

. >·νΡί συντάξεις του* 0FA είναι ενιαίες κατά βάση. \Τό έπίπε-

66 τους είναι.σχετικά χαμηλό, έπε ̂ ή αποτελούν συμπληρωμ»τ.ική*,παρθΛ»:ί 

χή γιά τόν αγρότη. Κυμαίνοντανχ,σήμερα-,ανάλογα μέ τήν οικογενειακή*. :. 

κατάσταση το0 άσφαλιο^νου μετϊϊξύ QOG^t.200 δραχμές. - > ... . , Λ,;> ,,, 

2.3.3» Προσαυξήσεις συντάξεων -;-·Φ'·: ••:?•" 

Στή διαφοροποίηση του επιπέδου προστασίας των διαφόρων 

φορέων συντελεί επίσης ή προσαύξηση της συντάξεως λόγω οικογενεια

κών βαρων% Οι προσαυξήσεις πού προβλέπονται γιά τά μέΧη τη*ς οικο

γένειας, σύζυγο καί ανήλικα παιδιά από τους παρακάτω φορείς είναι: 

σύζυγος α.** παιδί β ' παιδί γ/ παιδί 

ΊΣΑ 450νδρχ,(ί/ΐ/76) 20$ 15$ 10$ 

Ταμεϊο Τυπογράφων 20$ 10$ 5$ · '15$ '' : - ' 

ΔΕΗ " 10$ 5$ # J 5$ " 

ΟΤΕ " ;:ν ' 10$ 5$ 5$ " ' 5 $ " ' 

Α.Ε. 'ΒΦνική 10$ [5$ 5$ ' # 

_ Οι συνταξιούχοι επίσης ειδικών ταμείων,, γιά τους y 

οποίους ,τό δςρθρο 5 του A.N. 1846/51 καθιερώσεως ελάχιστο σρνρ-. . ,- ν. 

ασφαλιστικές προστασίας τήν προστασία του* ΙΚΑ, εξασφαλίζουν τ ίςν, ...... 
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προσαυξήσεις πού χορηγούνται από τό ΤΚΑ λόγω οικογενειακών βαρών. 

Στους φορείς αυτούς οι προσαυξήσεις των συντάξεων υπολογίζονται 

πάνω στό τεκμαρτό ημερομίσθιο τ % πρώτης ασφαλιστικής κλάσεως τοΟ 

ΙΚΑ. ί δ Δημόσιο καί οι φορείς πού* παρέχουν σύνταξη σύμφωνα μέ τή 

νομοθεσία τοϋ Δημοσίου δέν προβλέπουν προσαύξηση των συντάξεων λό

γω οικογενειακών βαρών. 

'Ιδιαίτερα ευνοϊκή είναι η προστασία πού προβλέπεται γιά 

τους συνταξιούχους του DCA πού έχουν ανήλικα παιδιά. Πρέπει νά 

σημειωθει'δτι οι προσαυξήσεις αυτές είχαν θεσπισθεί άπό τον A.N. 

1846/51, πού προέβλεπε βασικά τήν απονομή ενιαίας: συντάξεως, γιά 

τήν ενίσχυση των συνταξιούχων του ΙΚΑ πού είχαν νά συντηρήσουν ν 

μεγάλη οικογένεια. θ£ προσαυξήσεις γιά τα ..παιδία. διατηρήθηκαν καί 

μετά τή θέσπιση αναλογικών συντάξεων τό 1960, ένΩ γιά τή σύζυγο 

καταργήθηκε ή αναλογική καί καθιερώθηκε ενιαία προσαύξηση πού ε ί 

ναι 450 δρχ. άπό ΐ/ΐ/76. Σέ περίπτωση απόλυτης αναπηρίας τοϋ i··.. 

συνταξιοδοτουμένουή προσαύξηση πού δίνεται είναι 50$ πάνω στή βα-

^νκήτίσύνταξη. ,,y. , \ 

: *0 τρόπος υπολογισμού τών προσαυξήσεων στό ΙΚΑ γιά τά : ανή

λικα παιδιά εχεν ώς αποτέλεσμα τή διαφοροποίηση της προστασίας ,; 

των ^ντάξίούχων* Ι δ ι α ί τ ε ρ α ευνοϊκή είναι ή μεταχείριση τόδν,άνίδτ! 

τέρίων ασφαλιστικών κλάσεων, γιατί ή προσαύξηση της συντάξεως, γΒ,ά 

τό tò πΛιδί είναι δυνατό νά είναι, σέ ορισμένες περιπτώσεις,μεγα-

λύτέρή από τό προβλεπόμενο κατώτατο όριο συντάξεων. * Υπολογίζεται 

δτι ή-"επιβάρυνση του ΙΚΑ γιά τ ί ς προσαυξήσεις των ρ^ντ^ξεων λόγω., 

οικογενειακών βαρών είναι της τάξεως των 600 εκατ. δρχ. Θά^πρέπει 

νά σημειωθεί, δτι γιά τόν καθορισμό-του συντάξιμου μισθού ύπρλο-* 

γίζονται τά οικογενειακά επιδόματα πού παίρνει ò μισθωτός, ή 
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προσαύξηση ;συνεπως τ?*ς .συντάξεως γιά οικογενειακά βάρη αποτελεί 

πρόσθετη προστασία. Οι ρυθμίσεις νπού προβλέπουν τζς προσαυξήσεις 

αυτές ατό ΙΚΑ θά πρέπει νά αναθεωρηθούν., "Οπως φαίνεται οριό τά . ., 

παραπάνω στοιχεία, οι προσαυξήσεις τών συντάξεων κα( των άλλων ijföei 

ρέων, είναι μεγαλύτερες άπό τά οικογενειακά επιδόματα πού προ^ΐΙ» 

πσνται άπό τόν ΟΑΕΔ γιά τους μισθωτούς. 

2.3*4. Κατώτατα όρια συντάξεων Ν . 
Ί • ,1 • Mi l i m i 

ιΗ επίτευξη ικανοποιητικού* επιπέδου προστασίας γιά τ ίς , 

χαμηλές εισοδηματικές ομάδες του πληθυσμού* ita ί κυρίως γιά τού$ . 

ασφαλισμένους πού'δέν.μπορούν νά'πραγματοποιήσουν μεγάλο ά ρ ι θ ^ 

Ιμερων ασφαλίσεως, δπως αυτοί πού μπαίνουν στην éryopa èf^afoiaç'· 

σέ μεγάλη ηλικία,' ή οι μητέρες πού αποχωρούν arcò τήν εργασία πρόσ

καιρα fi μόνιμα γιά τήν ανατροφή των παιδιών τους, ειval δυνατή 

μόνο μέ τή διασφάλιση ̂ κατώτατων ορίων συντάξεων ανεξαρτήτως άπό tó* 

χρόνο υπαγωγές στην ασφάλιση. 

Οι διατάξεις το0 άρθρου 5 του* Α.Η. 1846/51 γιά τό ΊΕΑ 

καθιέρωσαν κατώτατα δρια συντάξεων γιά δλα τά ταμεία πού υπάγονται 

~s σήμερα στ<5 Υπουργείο Κοινωνικών ^Υπηρεσιών* ι 0 γενικές εφαρμογές 

ασφαλιστικός αυτός κανόνας καθόρισε ως κατώτατο δριο συντάξεως 

-τό ποσό τΐ*ς συντάξεως ττ*ς πρώτης ασφαλιστικές κλάσεως., του* IKÄ, 

πού προκύπτει μέ βάση τό προβλεπόμενο ελάχιστο δριο ημερω^ αοφο6-

-λίσεως καί τ ί ς ανάλογες προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών, βαρών. 

Λόγω όμως τ^ς καθηλώσεως του* τεκμαρτού* ημερομισθίου τΐ*ς πρώτης 

κλάσεως στίς 10 δρχ. άπό τό 1950 Ιως τό 1959 καί στίς1 20 0®6·, / 

άποττΊ5ί 960-1974 τό Κράτος αναγκάστηκε νά κάνει χρήση έξουσιο--

δοτίκοό κανόνα καί νά καθορίσει κατώτατα δρια σέ απόλυτα ποσά V. 
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πολύ μεγαλύτερα άπό τ ή σύνταξη της πρώτης ασφαλιστικής.κλάσεως. 

Τό 1976 τ ό κατώτατο opto γ ι ά σύνταξη γήρατος ήταν 2.500 δρχ. κ α ί 

γ ι ά τα μέλη ο ι κ ο γ ε ν ε ί α ς λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ήταν 2.200 

(Βλ. Παράρτημα Π . Ι Ι 4 γ ι ά τ α προηγούμενα χ ρ ό ν ι α ) . 

Τα κατώτατα δρια συντάξεων γήρατος αντιπροσωπευτικών φο

ρέων τοΟ συστήματος της κοινωνικής ασφαλίσεως τό* 1976 ήταν: 

ΪΚΑ 2.500 

TEBE 2.063 

ΤΑΕ 2.500 

ΤΣΑΪ 5.100 

Ταμ. Νομικών 2.688 

Ταμ. Εφημεριδοπωλών 
Άθηνών-Θεσ/κης 3.000 

-'" . Τό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου δέν προβλέπει κατώ

τατα δρια συντάξεων. *Η έλλειψη σχετικής ρυθμίσεως 'έχει ως άποτέ-

λεσμα τήν απονομή πολύ χαμηλών συντάξεων στους διοικητικούς κυρίως 

υπαλλήλους μέ ελάχιστο χρόνο ασφαλίσεως. Τό ποσό της μηνιαίας 

συντάξεως γήρατος υπαλλήλου του 8ου βαθμού μέ 15 χρόνια ασφαλίσεως 

ήταν τό 1976 1.870 δρχ. (μισθολόγιο 3l/l2/l975). '-Από τά παραπάνω 

στοιχειά φαίνεται καθαρά δτι τό επίπεδο προστασίας των μισθωτών 

των -χαμηλών εισοδηματικών ομάδων μέ ελάχιστο χρόνο ασφαλίσεως του*, 

ιδιωτικοϋ τομέα είναι ευνοϊκότερο. ιΗ κατώτατη μηνιαία σύνταξη γή*ν 

ρατος στον ιδιωτικό τομέα εϊναι περίπου τά A-Ofo του μισθού του* 

ανειδίκευτου εργάτη, ένώ στό Δημόσιο οι συντάξεις γήρατος μέ ελά

χιστο χρόνο ασφαλίσεως 15 ετών είναι τό 24$ του μισθού. Διαπιστ(&-

νεται συνεπώς ή ανάγκη γιά τή βελτίωση της προστασίας τών χαμηλών 
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εισοδηματικών ομάδων των μισθωτών τοϋ Δημοσίου. Κρίνεταο αναγκαία 

ή "θέσπιση κατώτατων ορίων συντάξεων άπό το συνταξιοδοτικά καθεστώς 

του* Δημοσίου γιά νά διασφαλισθεί ικανοποιητικά επίπεδο προστασίας. 

'Από τό DCA έχει θεσπισθεί επίσης εί,δικό κατώτατο όριο συντά

ξεως λόγω εργατικού ατυχήματος η επαγγελματικής νόσου. Τό κατώτα

το αυτό δριο είναι 'ίσο μ έ τ ό 60$ του 25πλάσιου της συντάξιμης άσφα-

λιστική*ς κλάσεως, καί δέν είναι δυνατό νά υπερβεί τ ις 4.313 δρχ., 

άπό 2/1/76. κ0 σχετικά υψηλός αυτός συντελεστής κλιμακώσεως της 

συντάξεως δέν προβλέπεται γιά τίς συντάξεις λόγω κοινές αιτίας. 

Οι συντάξεις αυτές, γιά τ ί ς όποιες απαιτούνται ελάχιστες προϋποθέ

σεις 0.500 ημέρες ασφαλίσεως) είναι ϊσες μέ τό προβλεπόμενο βασι

κό ποσό. 

Γιά τήν εξασφάλιση επαρκών συντάξεων αναπηρίας ορισμένοι 

φορείς μισθωτών καί αυτοτελώς εργαζομένων ακολουθούν διάφορη μεθό

δευση. Προβλέπουν τόν υπολογισμό της συντάξεως μέ πλασματικό χρό

νο ασφαλίσεως, μεγαλύτερο άπό τόν πραγματικό,' αντί νά θεσπίσουν 

μεγαλύτερο συντελεστή κλιμακώσεως της συντάξεως. Στό Ταμείο Προ-

σωπικου ΟΤΕ γιά τήν ολική σύνταξη αναπηρίας υπολογίζονται 15 χρό

νια ασφαλίσεως καί γιά τή μερική 12 καί τό ποσό τ?)ς συντάξεως 

είναι ϊαο μέ 50$ καί 40$ του μισθού αντίστοιχα. Στό Ταμείο Συντά

ξεως Προσωπικού* 'Εφημερίδων 'Αθηνών Θεσσαλονίκης ή σύνταξη γιά 

αναπηρία βαθμού 50$-67$ ορίζεται στό ποσό πού αναλογεί σέ ασφά

λιση 20 έτων καί γιά αναπηρία 67$ καί πάνω είναι ίση μέ τή 

σύνταξη γιά ασφάλιση 25 έτων. 

Παρά τήν ευνοϊκή μεταχείριση πού θεσπίζουν τά κατώτατα 

δρια, ή συγκέντρωση μεγάλου αριθμού συνταξιούχων στά κατώτατα 
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δρια δέν αποτελεί ένδειξη ικανοποιητικής προστασίας του συνταξιο

δοτικού συστήματος· Τό ποσοστό συνταξιούχων πού παίρνουν τα κατώ

τατα δρια διαφέρει σημαντικά άπό φορέα σε φορέα. Στους φορείς ασφα

λίσεως προσωπικού ΔΕΗ καί των Τραπεζών, δπου τό προσωπικό έχει στα

θερή απασχόληση καί ικανοποιητικό επίπεδο μισθών, τό ποσοστό των 

συνταξιούχων πού εντάσσεται στά κατώτατα δρια συντάξεων κυμαίνεται 

μεταξύ 1^-10^ του συνόλου των συνταξιούχων. Στό ΤΣΑ καί στό TEBE 

καί σέ άλλα ειδικά ταμεία στά όποια παρατηρούνται ανωμαλίες (ανα

γνώριση ασφαλίσεως κατά τό χρόνο τη*ς συνταξιοδοτήσεως, ανακριβείς 

δηλώσεις εισοδήματος γιά νά αποφευχθεί ή καταβολή υψηλών εισφορών) 

τό ποσοστό είναι μεγάλο, π. χ. στό TEBE είναι 6ΐ
4
5Α: ·• Στό χώρο του 

ΊΚΑ παρατηρείται επίσης σχετικά υψηλό"ποσοστό συνταξι*ούχων,
ν
περίπου 

37^ τό 1975,στά κατώτατα δρια καί οφείλεται σέ δ. ι άφορους λόγους. 

Ικανός αριθμός μισθωτών του ΙΚΑ δέν διασφαλίζει συνεχή απασχόληση, 

έχει χαμηλές αμοιβές η* μπαίνει στην αγορά εργασίας σέ μεγάλη ηλι

κία. ' Παρατηρείται επίσης απόκρυψη τοΰ χρόνου-· άοχ^λίσεως ηιί τον 

πραγματικών αποδοχών. Σημαντική ίταν εξάλλου ή αύξηση του άριθμοο' 

τών συνταξιούχων των κατώτατων ορίων στην περίοδο 1-970/75.γιατί 

τά κατώτατα δρια αυξήθηκαν περισσότερο άπό τίς λοιπές συντάξεις 

μέ συνέπεια νά υποβιβάζονται στην κατηγορία τών κατώτατων ορίων 

καί άλλοι συνταξιούχοι. 

2.3.5. Αναπροσαρμογή τών συντάξεων ··,·.·. : .· • 

"Εχει γίνει γενικά αποδεκτό δτι οι συντάξεις, πού είναι
 ; 

μακροχρόνιες παροχές σέ χρήμα καί αναπληρώνουν τό εισόδημα άπό 

τήν εργασία, πρέπει νά αναπροσαρμόζονται σέ τακτά χρονικά δια

στήματα καί νά παρακολουθούν τίς εξελίξεις τών τιμών καί της 
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παραγωγικότητας γιά να αποτραπεί ή μείωση της αγοραστικής τους 

δυνάμεως καί να επιτευχθεί ή βελτίωση του επιπέδου διαβιώσεως των 

συνταξιούχων καί η συμμετοχή τους στην κοινωνική ευημερία. *Η ανα

προσαρμογή των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων πρέπει νά εξασφα

λίζει 'ίση μεταχείριση παλαιών καί νέων συνταξιούχων. Για τό σκο

πό αυτό" προβλέπονται άπό τίς νομοθεσίες των διαφόρων χωρών αυτό

νομοι -μηχανισμοί αναπροσαρμογής η ελεγχόμενοι αυτόνομοι μηχανισμοί, 

δηλαδή μηχανισμοί πού επιτρέπουν στό Κράτος κάποιο βαθμό διακριτι

κές εξουσίας σχετικά μέ τό χρόνο καί τήν έκταση ττ̂ ς αναπροσαρμογές. 

*Η νομοθεσία των οργανισμών ασφαλίσεως στή χώρα μας, εκτός 

άπό τό ΙΚΑ γιά τό όποιο έγινε πρόσφατα σχετική ρύθμιση, δέν είναι 

εναρμονισμένη μέ τίς αρχές αυτές. Ό κυριότερος λόγος γιά τήν έλ

λειψη μηχανισμού* αυτόματης η* μερικά αυτόματης αναπροσαρμογές των 

•συντάξεων είναι ή αδυναμία των φορέων νά αντιμετωπίσουν τήν πρόσθε

τη δαπάνη πού συνεπάγονται οι σχετικές ρυθμίσεις« Γιά ορισμένους 

φορείς είναι σχεδόν πάντοτε αναγκαία ή προσφυγή σέ μέτρα γιά τήν 

ενίσχυση των οικονομικών τους, προκειμένου νά αναπροσαρμόσουν τίς 

συντάξεις» Οι αναπροσαρμογές συνεπώς γίνονται μόνον δτον είναι 

επιτακτική ανάγκη λόγω της μεταβολής των συνθηκών. 

Η έλλειψη μηχανισμών ελεγχόμενης αυτόματης αναπροσαρ

μογής των συντάξεων είχε σοβαρές συνέπειες γιά τους συνταξιούχους 

κυρίως μεταξύ των έτων 1972/74 όταν σημειώθηκαν, έντονες πληθωρι

στικές τάσεις. Παρατηρήθηκε μείωση τοο επιπέδου προστασίας λόγω 

της\άπώ%ειας της αγοραστικής δυνάμεως των συντάξεων. 

Σχετικές ρυθμίσεις γιά τή σύνδεση των συντάξεων μέ τίς 

τιμές καί τίς αμοιβές προβλέπονται άπό ορισμένους φορείς. Οι 
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προβλεπόμενες δμως ρυθμίσεις είναι διάφορες τόσο ως προς τά κρι

τήρια δσο καί ως προς τ<5 χρόνο της αναπροσαρμογής μέ συνέπεια τή 

διαφοροποίηση του βαθμού αναπροσαρμογής των συντάξεων των διαφό

ρων φορέων. 

Στο ΙΚΑ μέχρι πρόσφατα, 31/ΐ 2-/75, προβλέπονταν ή δυνατό

τητα για τήν αύξηση των συντάξεων μετά ενα εξάμηνο άπό τήν αϋξηση 

του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, πού θεωρείται 

ως έ?\.άχιστο δριο συντηρήσεως. *0 δυνητικός χαρακτήρας της διατάξεως 

δέν επέτρεψε τήν εφαρμογή ορθολογικού συστήματος αναπροσαρμογής 

των συντάξεων, είχε τεθεί άλλωστε σάν προϋπόθεση γιά τήν αΰξηση ή 

διερεύνηση της οικονομικές καταστάσεως του Ιδρύματος. Οι διατά

ξεις αυτές θεσπίζουν μάλλον αόριστες κατευθύνσεις πολιτικής καί 

έδιναν ευρεία διακριτική εξουσία στον αρμόδιο υπουργό. "Ετσι, οι 

αυξήσεις των συντάξεων δέν ήταν ανάλογες μέ τίς αυξήσεις των κατώ

τατων ημερομισθίων.- Μεταξύ των ετών 1960-75 τά κατώτατα δρια μισθών 

αυξήθηκαν κατά 321$, ενώ οι γενικές αυξήσεις των συντάξεων ?]ταν -

στην 'ίδια περίοδο 138$ περίπου -(Βλ, Παράρτημα Π· II. 4). 

Ιδιαίτερα ευνοϊκή ζταν η εξέλιξη των κατώτατων-ορίων συντά

ξεων σέ σχέση μέ τίς γενικές αυξήσεις των συντάξεων. Μεταξύ των 

ετών 1960/75
 τ
« κατώτατα-δρια συντάξεων αυξήθηκαν κατά 

280$. Οι αυξήσεις των κατώτατων συντάξεων ήταν διπλάσιες περίπου 

άπό τίς αυξήσεις των λοιπών συντάξεων του ΙΚΑ. Θά πρέπει νά ση

μειωθεί δτι οι οικονομικές δυνατότητες του Ιδρύματος, λόγω της 

πολιτικής πού ακολουθήθηκε, της καθηλώσεως δηλαδή τοϋ ανώτατου 

ορίου μισθών πού αποστέρησε πόρους άπό τό "Ιδρυμα καί της ανεπάρ

κειας τοο ασφαλίστρου, ήταν πολύ περιορισμένες. Στή διάρκεια 
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άλλωστε της }0ετίας του 1960 ò κλάδος ήταν ελλειμματικός καί κα

λύπτονταν φιό τά πλεονάσματα του κλάδουs ασθενείας. 

Τήν πολιτική του ΙΚΑ γιά τίς κατώτατες συντάξεις άκολού-

θησαν καί άλλοι φορείς προκειμένου νά ενισχυθούν οι οικονομικά 

αδύνατες ομάδες των συνταξιούχων. Τά κατώτατα δρια συντάξεων σέ 

αντιπροσωπευτικούς φορείς της κοινωνικής ασφαλίσεως τό 1970 καί 

1976 καί αοξησή τους μεταξύ του έτους 1970/74 ήταν: 

·. : 

ΙΚΑ 

TEBE 

TAB 

ΤΣΑΪ 

Ταμ· Νομικών Λ 

TEA. :. 

Ταμ, 'Εφημεριδοπωλών 
'ΑθηνΟν-Θεσ/κης 

ΟΓΑ 

1970 . 

1.155 

1,000 

1.155 

2.805 

1.320 

' 1.155 

,1.000 

300 

1976 

2.550 

2.063 

2,500 

5,100 

2.688 

3.000 

300* 

800 

α ϋ ξ . - # 

116,4 

106^3 

116^4 

81,8 

103,7 

116,4 

200,0 

166,6 

, Τ6 κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη στην 

περίοδοΝ αυτή αυξήθηκε κατά 111,67ο.. *Η αντίστοιχη, δμως αναπροσαρ

μογή στά κατώτατα δρια .συντάξεων, δπως φαίνεται, άπύ τά παραπάνω 

στοιχεία, έγινε μέ σημαντική καθυστέρηση άπό τήν αΰξηση.τοΟ 

κατώτατου ορίου μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. ν 

Τά προβλήματα πού έδημιούργησε στό DCA ή καθήλωση τού 

ανώτατου ορίου ασφαλίσεως μισθού καί ή σημαντική καθυστέρηση : -

στην- αναπροσαρμογή των συντάξεων, καθώς καί ο τρόπος της άνα- " 

προσαρμογής μέ διαδοχικές αυξήσεις πού δέν συνδυάζεται στην 
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πράξη μέ συνταξιοδοτικό σύστημα, μέ τό οποίο ασκείται Εντονη εσω

τερική αλληλεγγύη, αντιμετωπίστηκαν μέ την πράξη νομοθετικού περιε

χομένου της 4/2/76· Μέ τή ρύθμιση αύτη θεσπίστηκε ελεγχόμενη αυτό

ματη αναπροσαρμογή των τεκμαρτών ημερομισθίων των ασφαλιστικών κλά

σεων καί των συντάξεων. *Η αναπροσαρμογή των συντάξεων αποτελεί 

συνάρτηση ττ)ς τιμή*ς τοο τεκμαρτοί? ημερομισθίου της κλάσεως στην 

οποία ανήκει ο συνταξιούχος, καί είναι ανάλογη μέ τήν αύξηση του 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Ανάλογες ρυθμίσεις πρέπει 

νά γίνουν καί γιά δλους τους βασικούς φορείς ασφαλίσεως. 

Σημειώνουμε δτι η ρύθμιση αύτη επιλύει ριζικά τά προβλή

ματα αναπροσαρμογής των συντάξεων γιά τους νέους συνταξιούχους. 

Σχετικές ρυθμίσεις στό μέτρο του δυνατοϋ πρέπει νά γίνουν καί γιά 

τους παλαιούς συνταξιούχους, ώστε νά βελτιωθεί ή θέση τους. 

Γιά τό Δημόσιο καί τους οργανισμούς πού συνταξιοδοτούν 

τό προσωπικό τους σύμφωνα μέ τή νομοθεσία του Δημοσίου, καθώς 

καί γιά τά ταμεία ασφαλίσεως των δημόσιων επιχειρήσεων καί τών 

Τραπεζών ισχύει σύστημα αυτόματης αναπροσαρμογής των συντάξεων 

λόγω συνδέσεως τοϋ* ποσού τ?ίς συντάξεως μέ τόν αντίστοιχο μισθό 

ενεργείας. 

.ν · 

Δεν προβλέπεται σύστημα έστω καί ελεγχόμενης αναπροσαρ

μογής στά ταμεία ασφαλίσεως ελευθέρων επαγγελματιών καί αυτοτελώς 

εργαζομένων. Ή αύξηση τών συντάξεων των ταμείων ελεύθερων επαγ

γελματιών συνδέεται μέ τ ί ς μεταβολές του* βασικού ποσού της 

συντάξεως πού καθορίζεται μέ διοικητικές πράξεις η μέ νόμο. 

Τά ταμεία επίσης τών αυτοτελώς εργαζομένων αναπροσαρμόζουν 

τ ί ς συντάξεις κατά τό ποσοστό πού ορίζεται από διοικητικές 
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πράξεις καί εξουσιοδότηση, η ν6μο. Δέν υπάρχουν δεσμεύσεις ως 

προς τό χρόνο καί τήν έκταση της αναπροσαρμογής. 

2.4. Χρηματοδότηση 
< — — — ' Ι . 

Ή χρηματοδότηση τοο κλάδου συντάξεων παρουσιάζει μεγάλη 

διαφοροποίηση. *Η χρηματοδότηση των φορέων ασφαλίσεως μισθωτών 

στηρίζεται στίς εισφορές ασφαλισμένων καί εργοδοτών σέ. αναλογία 

1 προς 2 είναι δηλαδή διπλάσιες κατά κανόνα οι εισφορές εργοδο

τών (Βλ. Παράρτημα Π.ΙΙ. 5), \ ν 

Παρατηρούνται βέβαια πολλές καί σημαντικές αποκλίσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρεται δτι στό Ταμείο Τυπογράφων οι εισφορές ασφα

λισμένων καί εργοδοτών ̂ Ιναι ΊΙσες (αναλογία 1 προς 1), ενώ στό 

ΤαμεΓο Προσωπικού τοϋ ΟΤΕ ή αναλογία των εισφορών ασφαλισμένων 

καί εργοδότη είναι 1 προς 6 (2$ ασφαλισμένοι, 12,5$ εργοδότης). 

*Ικανός αριθμός φορέων ασφαλίσεως χρηματοδοτείται επίσης 

μέ κοινωνικούς πόρους ή επιχορηγήσεις από τό Κράτος· Οι .επιχορη

γήσεις τοϋ Κράτους στους οργανισμούς κοινωνικές ασφάλειας, εάν 

εξαιρεθεί ò ΟΓΑ, είναι» περιορισμένες^ -Παρά τήν ύπαρξη σχετικές 

προβλέψεως γιά τό ΙΚΑ άπό τό 1951, δεν δόθηκε επιχορήγηση άπό τό 

Κράτος μέχρι τό 1970. *Η ενίσχυση τοϋ Ιδρύματος άπό τό Κράτος 
-•' % • , . . . . . . ^ 

ήταν πολύ περιορισμένη στην περίοδο 197θ/ΐ974. Τό 1975 λόγω τ?ίς 

πιέσεως τοϋ ΊΣΑ νά αναλάβει τό Κράτος τήν επιβάρυνση του *Ιδρύ

ματος γιά τήν αντιμετώπιση γενικότερων οικονομικών καί κοινωνι

κών προβλημάτων (μείωση εισφορών συνταξιοδότηση ομογενών, συγχω-

νεύσεις ελλειμματικών φορέων) δόθηκε επιχορήγηση τ % τάξεως τοϋ 
• ' • • · ' ' ." , - • » * . ·- "' . . • · • · . . . . ' * • 

1.000 εκατ. δρχ. καί τό 1976 της τάξεως τών 1.400 εκατ. δραχμών. 

'Επίσης τό Ταμείο 'Ηθοποιών ενισχύεται μέ ποσό της τάξεως τών 

/ 
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lOO εκατ. δρχ. ετησίως. 'Ιδιαίτερα οξύ ει ναι τό πρόβλημα %Ψ\ς άνι

σης κατανομής των κοινωνικών πόρων, με εξαίρεση τους πόρους πού 

διατίθενται* για τον ΟΓΑ. *Η προσφυγή σ'αύτή τή μορφή χρηματοδοτή

σεως έγινε λόγω των ταμειακών..αναγκών καί των πιέσεων πού ασκήθη

καν από ορισμένες ομάδες για να επιβαρυνθεί τό κοινωνικό σύνολο 

μέ μόρο ς της δαπάνης
 c
- "Ετσι η κατανομή των κοινωνικών ,πόρων δεν 

στηρίζεται σέ ορθολογικά κριτήρια καί επιδιώξεις (Βλ. Παράρτημα 

Π 11,6 καί Κεφ„ VI« 'Οργανωτικά καί Διοικητικά Προβλήματα τΐ|ς 

Κοινωνικής 'Ασφαλίσεως), 

*Η συνταξιοδότηση των Δημοσίων Υπαλλήλων καλύπτεται απο

κλειστικά άπό πιστώσεις του Προϋπολογισμού, δέν προβλέπεται συμ

μετοχή του ασφαλισμένου στά βάρη τΨ\ς ασφαλίσεως. Γιάτους συντα

ξιοδοτούμενους σύμφωνα μέ τή νομοθεσία του Δημοσίου, υπαλλήλους 

ΝΠΔΔ, άλλοτε μέν προβλέπεται η καταβολή εισφορών καί άλλοτε δχί. 

•2.5. Κύρ ι α άσφάλ ι ση συ ντάξ εών - Συμπ ε ράσματα 

*Η κάλυψη του ενεργού πληθυσμού έχει σχεδόν γενικευθεί. 

Παρά τήν κατάτμηση των φορέων ασφαλίσεως καί τή διαφοροποίηση της 

ασφαλιστικής προστασίας θά μπορούσε νά υποστηριχθεί οτι σέ γενικές 

γραμμές τά συστήματα συνταξιοδοτήσεως,των διαφόρων φορέων καθιερώ

νουν παραδεκτούς κανόνες, επαρκές επίπεδο προστασίας καί θεσπίζουν 

υγιείς αρχές. 'Εξαίρεση αποτελεί τό TEBE.
 ι
Η καθιέρωση άλλωστε 

αναλογικών συντάξεων ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τοϋ πληθυσμού* 

καί εναρμονίζεται με τϊ'ς σύγχρονες αντιλήψεις. 

Παρατηρούνται βέβαια έντονες διαφοροποιήσεις, άλλα έχουν 

^δη διαμορφωθεί τάσεις γιά τή βαθμιαία μείωση τους. Κατά ενα 

ποσοστό εξάλλου η διαφοροποίηση τ^ς προστασίας θά μποροϋσε νά 
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δ>καιολογηθεΐΓ λόγω τών Ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των δι^όρων 

ομάδων πού υπάγονται στην ασφάλιση. 

*Η ρ\58μισηΝδμώς ασφαλιστικών θεμάτων παρουσιάζει ατέλειες 

καί αδυναμίες μ£ αποτέλεσμα ή προστασία ομάδων του πληθυσμοϋ νά 

υπολείπεται άπό ενα παραδεκτά επίπεδο προστασίας καί άλλων νά.εί

ναι υπερβολικά υψηλή*. Οι αδικαιολόγητες αυτές διαφοροποιήσεις'τ?)ς 

προστασίας οφείλονται: α) στην ανομοιομορφία των προϋποθέσεων γιά 

τη" θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως καί των προσδιοριστικών στοι

χείων του* επιπέδου των συντάξεων με συνέπεια ή κλιμάκωση τών συντά

ξεων μέ βάση τ<5 εισόδημα καί. τό χρόνο ασφαλίσεως νά διαφοροποιεί

ται καί ή σχέστ) τΐίς συντάξεως με τό μισθό νά μη* διατηρείται σταθε

ρή στό μέλλον, β) στη*, χρηματοδότηση μέ κοινωνικούς πόρους,.γ) στην 

ανεπαρκή οικονομική θεμελίωση μέ αποτέλεσμα τά οικονομικά προβλή

ματα, ve' .δημιουργούν προβλήματα otfov .wpogg τήν επάρκεια τ % προστασίας· 

ιΗ προστασία των μισθωτών είναι ευνοϊκότερη καί στηρίζεται 

στην αρχή της αναπληρώσεως τοϋ εισοδήματος. *Η προστασία τών έλεύ*-

θερων επαγγελματιών καί ανεξάρτητων επαγγελματιών παρουσιάζει £ντο-

νες διαφοροποιήσεις. 'Ιδιαίτερα σοβαρό είναι τό πρόβλημα τ"ων χα-

μηλών συντάξεων του* TEBE. Οι συντάξεις τών βιοτεχνών, πού είναι 

κατά κανόνα συμπληρωματικές του εισοδήματος, πρέπει νά βελτιωθούν. 

*Η μικρή επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα, πού θά γίνουν περισ

σότερο έντονα στό μέλλον. Γιά συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συνταξιού

χων τ ou TEBE οι συντάξεις αποτελούν τό μόνο πόρο ζωΐ)ς. 

3· *Επικουρική σύνταξη 

*Η επικουρική ασφάλιση επιδιώκει τή βελτίωση της προστα

σίας γιά τό γίρας, τήν αναπηρία καί τό θάνατο μέ τήν απονομή 
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συμπληρωματικών παροχών. Ό θεσμός έχει διαδοθεί στον ευρωπαϊκό 

χώρο καί άφορα τους· μισθωτούς» -.-„Η ανάπτυξη του θεσμού διαφοροποιεί

ται, σημαντικά στίς διάφορες χώρες· 

Στή χώρα μας λειτουργούν 67 φορείς επικουρικής ασφαλίσεως 

γι,ά σύνταξη,'S3 υπάγονται στ ό *Υπουργείο Κοινωνικών ^Υπηρεσιών, 3 

στο * Υπουργείο Εθνικής 'Αμύνης (Μετοχικό Ταμείο Στρατοί», Μετοχικό 

Ταμείο Ναυτικού, Μετοχικό Ταμείο '·Αεροπορίας) καί ένας στό ^Υπουρ-

γεΓο Οικονομικών (Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών ̂ Υπαλλήλων). 

Οι φορείς επικουρικής ασφαλίσεως ασφαλίζουν πρόσωπα πού 

ανήκουν σέ ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες μισθωτών η πρόσωπα 

πού προσφέρουν τίς υπηρεσίες τους σέ ορισμένη επιχείρηση (Βλ. Παράρ

τημα Μ II.7). ^Υπολογίζεται οτι καλύπτεται τό 37$ περίπου των μισθω

τών πού είναι ασφαλισμένοι στους φορείς κύριας ασφαλίσεως μισθωτών. 

'Από τους μισθωτούς πού είναι ασφαλισμένοι στό HÇâ μόνο τό 41$ περί

που υπάγεται σέ φορείς επικουρικής ασφαλίσεως. 

Οι αδυναμίες τοο θεσμού της επικουρικής ασφαλίσεως γιά 

τήν οποία διατίθενται πόροι της τάξεως 1$ του Αίρ είναι σοβαρές· 

Παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση της προστασίας καί ανομοιο

μορφία στη ρύθμιση ασφαλιστικών θεμάτων. Οι παροχές ορισμένων φο-

ρέων είναι πολύ χαμηλές, σέ μερικές περιπτώσεις μάλιστα είναι πά

γιες, ένω άλλων κυμαίνονται σέ ποσοστό 3θ$-100$ των μισθών. Βασι

κή αδυναμία του θεσμού αποτελεί η έκλειψη συσχετίσεως των παροχών 

της επικουρικής ασφαλίσεως μέ τίς παροχές της κύριας ασφαλίσεως. 

"Ετσι οι ασφαλισμένοι ορισμένων φορέων, δταν αποχωρούν άπό τήν ερ

γασία τους, έχουν εισόδημα άπό συντάξεις υψηλότερο ακόμα καί άπό 

τόν τελευταίο μισθό τους. Τίς ανισότητες της προστασίας επιτείνει 

ή κάλυψη μέρους των μισθωτών της χώρας καί η χρηματοδότηση των φορέων. 
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Οι φορείς επικουρικής ασφαλίσεωςχρηματοδοτοϋνται κυρίως 

άπό εισφορές ασφαλισμένων καί εργοδοτών σέ σχέση 1 προς 1 κατά κα

νόνα. *Υπάρχουν δμως εξαιρέσεις, σέ ορισμένα ταμεία δέν προβλέπε

ται εισφορά εργοδότη (ΟΕΑΣ, ΥΓΚΤΜ, Ταμεία 'Αρωγής Δημοσίων 'Υπαλ

λήλων, κλπ.), ενω σέ ορισμένα άλλα ή εισφορά τοϋ εργοδότη είναι 

διπλάσια άπό τήν εισφορά τοϋ ασφαλισμένου (Τραπεζικά Ταμεία). Πρέ

πει νά σημειωθεί δτι γιά ορισμένα ταμεία προβλέπονται επίσης κοι

νωνικοί πόροι. *Η έκταση της χρηματοδοτήσεως απ'αυτή* τήν πηγή δια

φοροποιεί σημαντικά τό επίπεδο τί*ίς προστασίας, θά πρέπει ακόμη νά σημεία; 

θει δτι η επιβάρυνση τοϋ κοινωνικού συνόλου γιά τήν επικουρική* 

ασφάλιση, δταν μάλιστα τό επίπεδο της κύριας ασφαλίσεως, είναι ικα

νοποιητικό, αποτελεί ανεπίτρεπτη προνομιακή μεταχείριση, πού επι

τείνει τίς ανισότητες της κύριας ασφαλίσεως. Παρατηρείται τέλος 

ανεπαρκής οικονομική θεμελίωση τον παροχών, Η βιοσιμότητα μικρών 

φορέων πού ασφαλίζουν κλειστές ομάδες μισθωτών είναι αμφίβολη« 

Περιπτωσιακή καί απρογραμμάτιστη υπήρξε ή εξέλιξη του* 

θεσμού*. Λόγω τον υφιστάμενων αδυναμιών είναι σοβαρός ο προβλημα

τισμός ως προς τήν εξέλιξη της επικουρικής ασφαλίσεως. Κρίνεται 

αναγκαία ή αποσαφήνιση των στόχων του θεσμοϋ κυρίως σέ δτι άφορα 

τή συμπλήρωση της προστασίας της κύριας ασφαλίσεως μέ επιπρόσθε

τες παροχές· @ά πρέπει νά τονισθεί δτι ή οξύτητα τοϋ προβλήματος 

τή*ς επικουρικές ασφαλίσεως 'έχει αμβλυνθεί μετά τήν εξασφάλιση ικανο

ποιητικής σχέσεως μισθού καί συντάξεως άπό τό ΓΕΑ. 

/Αναγκαία προϋπόθεση γιά τήν αντιμετώπιση των προβλημάτων 

της επικουρικής ασφαλίσεως εΪναι ή υιοθέτηση βασικής άρχης σύμφω

να μέ τήν οποία η επικουρική ασφάλιση αποτελεί συνάρτηση τοϋ 
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επιπέδου προστασίας,της κύριας ασφαλίσεις. Τήν αναγκαιότητα του 

θεσμού της επικουρικής ασφαλίσεως καθορίζει τό επίπεδο προστασίας 

της κύριας ασφαλίσεως. "Οταν διασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο 

προστασίας άπό τή*ν κύρια άσφάΧιση, αναπλήρωση του εισοδήματος άπό 

τήν εργασία της τάξεως του 7&/>-&θ/ο των αποδοχών, δέν υπάρχουν περι

θώρια γιά συμπληρωματικής προστασία. 

*Η αποσαφήνιση των στόχων της επικουρικής ασφαλίσεως στή 

χώρα μας θα εξαρτηθεί άπό τίς αναμενόμενες εξελίξεις μετά τίς πρόσ

φατες ρυθμίσεις γιά τό γενικό φορέα ΙΚΑ, άπό τόν όποιο καλύπτεται 

η μεγάλη· μάζα των μισθωτών. Κρίνεται αναγκαία η σχεδίαση πολιτι

κής γιά τή γενική ρύθμιση του θεσμού. Θά άπ-αιτηθει μακροχρόνια 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια προκειμένου νά επιδιωχθεί ή σταδιακή 

εξυγίανση των υφιστάμενων φορέων καί ή αποκατάσταση ορθολογικής 

λειτουργίας τοϋ θεσμοϋ, 

4. *Η ασφάλιση συντάξεων στις χώρες της EÛK 
ι II Ι 1 ι II ι • ι m .1 ι . ι ι , . .1 IJ. . 1 ( 1 . , I I 

4.1 . Κύρια ασφάλιση 

*Η κύρια ασφάλιση γιά σύνταξη τείνει νά γενικευθεί·σ'ολό

κληρο τόν πληθυσμό στίς χΰρές της ΕΟΚ* Στή Μ. Βρεττανία, τήν ' Ι ρ 

λανδία καί τη Δανία λειτουργούν εθνικά καθεστώτα συντάξεων. Ολό

κληρος ο πληθυσμός επίσης καλύπτεται στην 'Ολλανδία άπό'τÓ εθνικό 

σύστημα συντάξεων γιά τους κινδύνους γήρατος καί θανάτου καί·. έχει 

^δη αποφασισθεί η γενίκευση τ?)ς ασφαλίσεως άναπηρίας^έ πρώτο στά

διο γιά τους μισθωτούς καί άπό 1/10/1976 γιά τους ελεύθερους επαγ

γελματίες. Η Γαλλία αποφάσισε νά επεκτείνει τήν ασφάλιση γήρατος 

σ'ολόκληρο τόν πληθυσμό τό αργότερο μέχρι τήν ΐ/ΐ/ΐ978. Ανάλογες 

τάσεις παρατηρούνται καί στην 'Ιταλία, οπού έχει καθιερωθεί η 

κοινωνική σύνταξη γιά τους υπερήλικες. 
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Γενικό είναι τό αίτημα των εργαζομένων στις χώρες ττίς ΕΟΚ 

γιά τή μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως. 0 κυριότερος 

λόγος πού επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι είναι οι δυσκολίες γιά 

τήν εξεύρεση εργασίας. *0 μισθωτός πού θά χάσει τήν εργασία του 

σέ προχωρημένη ηλικία είναι δύσκολο να βρει νέα εργασία καί μάλι

στα δταν ή τεχνική πρόοδος είναι τόσο αλματώδης δσο σήμερα, ^ α ν α 

πόφευκτη φθορά της υγείας άπό διάφορους παράγοντες, ̂ ελλά κυρίως 

άπό τη* μονοτονία καί τό αγχΟς της μεγάλης εξειδικεύσεως, πού είναι 

•περισσότερο Εντονη γιά ορισμένες επαγγελματικές κατηγορίες, φαίνε

ται νά ενισχύουν τις απόψεις των. εργαζομένων γιά τη* μείωση τοο 

ορίο'υ ηλικίας συνταξιοδοτήσεως. ? Η παράταξη όμως τοΟ μέσου δρου 

ζώης έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις γιά τήν κοινωνική 

ασφάλεια καί αποτελεί βασικό επιχείρημα κατά τΐ)ς μειώσεως τοΟ ορίου 

ηλικίας συνταξιοδοτήσεως* 

α. Γενικά συστήματα ασφαλίσεως 

Τό δριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως διαφέρει στίς ,χωρες τή*ς 

;ΕΟΚ. Γιά τους άνδρες ή συνταξιοδότηση προβλέπεται κατά κανόνα στά 

65,-μεγαλύτερο δριο ηλικίας συνταξιοδοτήσεως Ισχύει μόνο στην 'Ιρ

λανδία. *Η συνταξιοδότηση των γυναικών στά 65.προβλέπεται σέ αριθμό 

κρατών, ένω σέ άλλα τό δριο ηλικίας γιά τίς γυναίκες είναι κατά 5 

χρόνια μικρότερο άπό τό δριο των ανδρών. Τό δριο ηλικίας συντα

ξιοδοτήσεως λόγω γήρατος κατά χώρα 'έχει ως εξ?}ς: 
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Γερμανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

'Ολλανδία 

Βέλγιο 

Λουξεμβοϋργο 

Μ. Βρεττανία 

'Ιρλανδία 

Δανία 

'Ελλάδα 

"Ανδρες 

, ; 6 5 

• 60 

.., 60 

65 

65 

65 

65 

61 

62 

65 

Γυναίκες 

; 65 

60 

55 

65 

60 

65 

60, 

67. 

62 

60 

Στίς περισσότερες χώρες της Ε0Κ προβλέπεται αναλογική μείωση η* 

αΰξηση της συντάξεως σέ περίπτωση συνταξιοδοτήσεως πρίν η μετά τη* 

συμπλήρωση του κανονικοϋ ορίου ηλικίας. 

Στή Δυτική Γερμανία, οπού ή σύνταξη γήρατος απονέμεται 

κανονικά στα 65, έχει καθιερωθεί ή απονομή συντάξεως στά 60 δταν 

ò ενδιαφερόμενος είναι άνεργος για ενα χρόνο καί στά 63 δταν 'έχει 

συμπληρώσει 35 χρόνια στην ασφάλιση. νΗ 35ετία ισχύει στην Ι τ α 

λία ανεξάρτητα άπό τό* δριο ηλικίας. Στό Βέλγιο έχει καθιερωθεί 

ή προσύνταξη γιά τους άνεργους ηλικίας 60 χρονών καί πάνω. Στην 

'Ιρλανδία ή σύνταξη λόγω αποχωρήσεως απονέμεται στά 65. Στό Λου

ξεμβούργο είναι δυνατή ή απονομή πλήρους συντάξεως στά 62 γιά 

τους εργάτες καί στά 60 γιά τους" υπαλλήλους μετά άπό ασφάλιση 

40 έτων. Στή Δανία επίσης .είναι δυνατή η απονομή τ?)ς συντάξεως 

στά 60 εφόσον συντρέχουν εLoικοί λόγοι, υγείας, οικονομικοί κλπ. 

Η μέθοδος υπολογισμοί* των συντάξεων στίς χώρες της Β0Ζ 

διαφοροποιείται σημαντικά. Στή Μ. Βρεττανία, 'Ιρλανδία καί 
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Δανία, Οπου λειτουργούν εθνικά καθεστώτα συντάξεων, τά ποσά των 

βασικών συντάξεων είναι ενιαία γιά δλους καί αναπροσαρμόζονται 

κάθε χρόνο (στή Δανία δύο φορές τό* χρόνο). 'Εθνικό καθεστώς συντ&-

ξεων γήρατος καί θανάτου έχει καί ή 'Ολλανδία, οπού οι συντάξεις 

εϊναι δυνατό νά φθάσουν τό 80$ του βασικοϋ μισθού*. 

Στίς άλλες χώρες της ΒΟΚ τά βασικά στοιχεία υπολογισμοί 

τών συντάξεων των γενικών συστημάτων είναι οι αποδοχές των μισθω

τών καί ή διάρκεια της ασφαλίσεως. Τό υψος της συντάξεως συναρτά

ται καί με τήν ηλικία κυρίως στίς χώρες δπου υπάρχει διάκριση συντά'-

ξεων γήρατος καί συντάξεων αποχωρήσεως. 

Στην 'Ιταλία ή σύνταξη καθορίζεται άπό τό μέσο δρο των 

αποδοχών.τ?}ς ευνοϊκότερης 3ετίας γιά τόν ασφαλισμένο στά τελευταία 

5 χρόνια πρίν άπό τήν ^ξοδό του στή σύνταξη καί τά χρόνια ασφαλί

σεως. *Η σύνταξη φθάνει τό 80$ των αποδοχών μετά άπό 40 χρόνια 
'• "' • - •· " " ' 

ασφαλίσεως. 

Στή Γαλλία τή βάση υπολογισμού τ?$ς συντάξεως αποτελεί ò 

μέσος δρος τον. αποδοχών της.ευνοϊκότερης., 10ετίας. Τό ποσρστό της 

συντάξεως στά 60 μόλις, φθάνει στό. 25$, στά 65 μετά άπό ^7,5 χρό

νια ασφαλίσεως φθάνει στό 50$
ν
καί μόνο σέ περίπτωση συνταξιοδοτή

σεως στά 70 (σύνταξη αποχωρήσεως) τό ποσοστό της συντάξεως φ&άνει 

στό 75$ τον αποδοχών. 

Ζτή Δυτ. Γερμανία-γιά τόν καθορισμό της συντάξεως υπολο

γίζεται τόσο ρ γενικός μέσος, βασικός μισθός δλων των μισθωτών 

τ?|ς τελευταίας 3ετίας· (1974 .* 14.870 D.M.) δσο καί ò μέσο< άτο^ 

μικός μισθός τοϋ ενδιαφερομένου. *Η σύνταξη φθάνει στό 6($> μετά 

άπό Φ. χρόνια στην ασφάλιση. 
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Στό Βέλγιο ή πλήρης σύνταξη, φαίνει στό 75$ των συντάξιμων 

αποδοχών γιά τους παντρεμένους καί στό Ίθ/ο γιά τους ανύπαντρους 

μετά από* 45 χρόνια ασφαλίσεως γιά τους άνδρες καί 4-0 γιά τ ί ς γυναί

κες. Τό συντάξιμο μισθό" αποτελεί ο αναπροσαρμοσμένος μέσος δρος 

τών αποδοχών όλων των ετών απασχολήσεως τοΟ μισθωτού*. Στό Αουξεμ^ 

βοοργο ή σύνταξη αποτελείται από ενα σταθερό ποσό καί μιά προσαύ

ξηση πού υπολογίζεται μέ συντελεστή 1 fifa στις αποδοχές γιά κάθε 

χρόνο ασφαλίσεως. Τέλος, στην 'Ολλανδία ή σύνταξη γήρατος υπολο

γίζεται πάνω σ'ενα καθορισμένο ποσό πού αναπροσαρμόζεται κάθε χρό

νο καί είναι £ση μέ τόσα πεντηκοστά του ποσού αύτου δσα καί τά χρό

νια ασφαλίσεως. 

'Ανώτατο δριο ασφαλίσεως μισθού γιά τόν υπολογισμό της 

συντάξεως Ισχύει μόνο στή Γαλλία (1974 - 27.840 FF ετησίως) καί 

στή Δ. Γερμανία (1974 - 30.000 D.M. ετησίως). Στό Βέλγιο καί τό 

Λουξεμβούργο ανώτατο δριο ασφαλίσεως μισθού* Ισχύει μόνο γιά τους 

υπαλλήλους. 

"Ολα τά κράτη μέλη της ΕΟΚ προβλέπουν τήν αυτόματη ανα

προσαρμογή των συντάξεων. *Η αναπροσαρμογή γίνεται μέ βάση τήν 

εξέλιξη του* δείκτη τιμών καταναλωτή η* τήν εξέλιξη τών βασικών 

μισθών. Σέ ορισμένες χώρες δπως στή Γαλλία, 'Ολλανδία καί Δανία 

προβλέπεται αναπροσαρμογή τών συντάξεων δύο φορές τό χρόνο. Σ' 

άλλες χώρες προβλέπεται πρόσθετη αναπροσαρμογή των συντάξεων ανά

λογη, μέ τ ίς εξελίξεις του* γενικού* επιπέδου διαβιώσεως (Βέλγιο) 

V) του* εθνικού εισοδήματος (Δ. Γερμανία). . Ν 

Προσαύξηση τών συντάξεων λόγω οικογενειακών βαρών προ

βλέπεται σ'δλες τ ί ς χώρες γιά τά παιδιά εκτός άπό τό Βέλγιο,, ενώ 
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γΙα τή σύζυγο προβλέπεται μόνο στή Γαλλία καί τήν 'Ιρλανδία. 

χ £'δλε.ς τ ί ς χΟρες.της ΕΟΚ απονέμεται σύνταξη λόγω αναπη

ρίας, εφόσον ή αναπηρία συνεπάγεται τήν απώλεια της ικανότητας γιά 

εργασία. Στή,Μ. Βρεττανία καί,τήν 'Ιρλανδία ή νομοθεσία δέν προσ

διορίζει χτήν.ε'ννοια της αναπηρίας, άλλα απαιτεί ανικανότητα γιά 

εργασία· "Ολες οι άλλες χώρες τ^ς ΕΟΚ ακολουθούν τό διεθνή ορισμό 

τη*ς αναπηρίας καί προσδιορίζουν τό βαθμό αναπηρίας ανάλογα μέ τήν 

επαγγελματική μόρφωση, τήννεμπειρία καί τή*ν ικανότητα το8 άναπή-

ρου γιά εργασία. . 

'Ορισμένες χώρες έχουν καθιερώσει σύνταξη ς^απηρίας ολι>$ς 

ή μερικές ανικανότητας γιά εργασία. Στην 'Ολλανδία γιά πλήρη σύντα-

ξη,λόγω αναπηρίας, πού φθάνει τό 8Q$ των αποδοχών, απαιτείται πο

σοστό αναπηρίας πάνω άπό 80$, ένο γιά ποσοστό αναπηρίας μεταξύ, 

15$ καί 80$ ·η σύνταξη ορίζεται σέ 10$-65$ τοο μισθοΟ. Στή Δ. Γερ

μανία γίνεται διάκριση μεταξύ γενικής αναπηρίας, γιά οποιοδήποτε 

επάγγελμα,καί επαγγελματικής αναπηρίας, γιά τό συγκεκριμένο έπάγ-

γελμα τοο μισθωτόο. *Η σύνταξη αναπηρίας απονέμεται εφόσον ο έν-

διοκρερόμενος δέν μπορεί νά"κερδίσει άπό τήν εργασία περισσότερα' 

άπό τό ^0$ :της αμοιβές πού παίρνει ένας υγιής μισθωτός στό Wio 

ή παραπλήσιο'επάγγελμα, Στή Γαλλία επίσης γίνεται διάκριση μετίαξύ 

ολίκηΥ αναπηρίας μέ ποσοστό αναπηρίας 67$ Hai πάνω καί μερικη*ς 

αναπηρίας. *Η σύνταξη γιά τή μερική αναπηρία εΐναί ίση μέ τό-

30$ του μέσου 'ορού των αποδοχών της0 τελευταίας ΙΟετίας κ α ί ρ ι α 

τήν ολική αναπηρία μέ τό 50$* Στην 'Ιταλία άρκεΐ^ απώλεια τοϋ ' 

50$ τ?|ς ικανότητας γι# εργασία γιά νά θεμελιωθεί δικαίωμα συντά

ξεως..· V- ? >.-'• Γ' . ' • • ' ..: .,,-·;: Λ· .κ^'Λ .ι.-.Τ.ϊ J j ^ i 
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β« ' Ασφάλ ι ση άγ ρότων 

... Στίς"· χώρες της ΕΟΚ στίς οποίες έχουν θεσπισθεί εθνικά--

συστήματα κοινωνικές ασφαλείας οι αγρότες δπωςκαί οι αυτοτελώς 

απασχολούμενοι έχουν άπό πο?ν.ύ* καιρό* υπαχθεί στά εθνικά συστήματα· 

Στίς άλλες χώρες τη*ς ΕΟΚ όπως στή Γαλλία, την 'Ιταλία καί Γερμα

νία λειτουργούν ιδιαίτερα συστήματα ασφαλίσεως γιά τους αγρότες 

στα οποία υπάγονται μόνο οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες· 

Οι αγρεργάτες υπάγονται στά γενικά συστήματα. Γενική είναι η τά

ση γι ά τήν εξίσωση των βασικών συντάξεων τον αγροτών μ£ τά κατώ'-

τατα δρια συντάξεων των γενικών συστημάτων ασφαλίσεως· 

4»2· 'Επικουρική ασφάλιση 

-.'·' Στίς χώρες της ΕΟΚ υπάρχουν επικουρικοί φορείς ασφαλίσεως 

συντάξεων (REGIMES (̂ HHfflENTAIKES DES PEEJSIOHS) γ ι ά. τή συμπλήρωση 

τη*ς προστασίας. Πρόκειται γιά θεσμό προστασίας* πού περιλαμβάνεται 

στό ευρύτερο πλαίσιο ττ)ς κοινωνικές ασφαλείας · Σέ* ορισμένες χώ

ρες τά συμπληρωματικά αυτά καθεστώτα συντάξεων έχουν συσταθεί μ£ 
·.·.· ' ν . % > .. \ . :·.. ν. 

ι Ι » — — — — — — — . ι ιι ι 
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είδικές διατάξεις νόμων δπως π.χ. τα ύποχρεωτικά συμπληρωματικά 

καθεστώτα .συντάξεων μισθωτών στη Μ. Βρεττανία καί στή Δανία, ένω* 

σ'δλλες προβλέπονται άπό Ιδιαίτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 

δπως στη* Γαλλία καί.στήΔυτ. Γερμανία. 4 

ΜΗ παράλληλη \ει»τουργία συμπληρωματικΩν καί γενικών' συστη

μάτων κοινωνικής ασφαλείας έχει ώς αποτέλεσμα τή δημιουργία ορισμέ

νων "γενικών προβλημάτων, δπως ειναι ή έκταση της καλύψεως των συμπλη

ρωματ ικων καθεστώτων, ή γενίκευση της προστασίας η* μερική* κάλυψη 

ορισμένων ομάδων καί η εναρμόνιση των δύο συστημάτων κύριας καί έττι-

κουρικης ασφαλίσεως. "Αλλα ειδικότεροι προβλήματα συνυφασμένα μέ τή* 

φύση των φορέων επικουρικής ασφαλίσεως είναι η επιλογή τou οικονο

μικού συστήματος λειτουργίας τους, ο τρόπος διαχειρίσεως καί επεν

δύσεως των κεφαλαίων πού συγκεντρώνονται από τ ί ς εισφορές, ή ενό-

τητα καί συνέχεια της ασφαλιστικής σχέσεως, ή διατήρηση δηλαδή τον 

ασφαλιστικών δικαιωμάτων σέ περίπτωση αλλαγής επαγγέλματος fi φορέα 

ασφαλίσεως. Οι τρόποι μέ τους οποίους αντιμετωπίζονται τά προβλή

ματα αυτά στίς χώρες της EÛK εξαρτώνται από τήν προτεραιότητα πού 

δίνεται σέ κάθε μία χώρα σέ διάφορους.παράγοντες οικονομικούς, πο

λιτιστικούς καί πολιτικούς,.καθώς επίσης,κα£ άπό τή θέση' των συν

δικαλιστικών οργανώσεων. Μέ εξαίρεση τήν επιδίωξη γΐά* δσο τό δυ

νατό πιό ικανοποιητικές συντάξεις καί τή μείωση τοϋ" ορίου ηλικίας 

συνταξιοδοτήσεως ή θέση των συνδικαλιστικών οργανώσεων δσον άφορα 

τήν επικουρική ασφάλιση διαφοροποιείται σημαντικά. 

*Ορισμένες οργανώσεις δίνουν προτεραιότητα σ'ενα "δυναμι

κό"' εθνικό σύστημα κοίνωνικτ)ς ασφαλείας χωρίς νά αποκλείουν τήν 

ύπαρξη συμπληρωματικων καθεστώτων η πρόσθετων συστημάτων συντάξεων 
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της Ιδιωτικής μορφής. "Αλλες πάλι υποστηρίζουν εντελώς αντίθετη 

θέση καί επιδιώκουν άπ<5 τήν- κύρια ασφάλιση τήν εξασφάλιση ενός 

ελάχιστου ορίου συντηρήσεως, πάγιου γιά όλους, καί στηρίζονται 

στά συμπληρωματικά καθεστώτα γιά τή διασφάλιση υψηλότερων συντάξεων, 

αναλογικών μέ τ ι ς αμοιβές καί τά χρονιά ασφαλίσεως. Και οι δύο 

απόψεις έχουν επηρεάσει τά προγράμματα κοινωνικής ασφάλειας των 

χωρών της ΕΟΚ και διαφοροποιούν σημαντικά τόσο τη* μεθόδευση τΐίς 

προστασίας, δσο καί τό υψος τί^ς προστασίας της κύριας καί επικου

ρικής ασφαλίσεως. 

Γιά νά εκτιμηθεί η σημασία των συμπληρωματικών καθεστώτων 

συντάξεων σημειώνουμε ενδεικτικά στοιχεία όσον άφορα τή*ν έκταση 

της καλύψεως. Στή Μ, Βρεττανία, περίπου 17 εκατ. εργαζόμενοι ηλι

κίας 2 χρονών καί πάνω, τό 70$ του συνόλου των εργαζομένων, στους 

οποίους περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, γιατροί, υπάλληλοι δη

μόσιων επιχειρήσεων, καλύπτονται άπό 65.000 περίπου φορεϊς ασφαλί

σεως, πού λειτουργούν.κατά επιχείρηση. Τό 90$ των φορέων ? αυτών 

διαχειρίζονται εταιρείες ιδιωτικής ασφαλίσεως (κλάδος ζωής). /Υπο

λογίζεται οτι άπό τά 7,5 εκατ. τών συνταξιούχων τά 2,3 εκατ. παίρ

νουν συμπληρωματική σύνταξη άπό επικουρικούς φορείς η τό γενικό. 

φορέα εφόσον δέν υπάγονται σέ είδικό συμπληρωματικό καθεστώς 

συνταξιοδοτήσεως, ····- - • --•-..--••-.•.••-.---•• '..."......;. 

Στή Γαλλία λόγω τών χαμηλών··συντάξεων του-γενιχοϋ συστή

ματος η συμπληρωματική ασφάλιση συντάξεων έχει σχεδόν γενικευθεί 

καί έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. ·'Από τά συμπληρωματικά καθεστώτα" ' 

συντάξεων στή Γαλλία καλύπτονται πάνω άπό 10 εκατ. μισθωτοί ιδιω

τικοί δικαίου· σέ σύνολο 12 περίπου εκατ. για συμπληρωματικές παρο*» 

χές. 'Επικουρική ασφάλιση ε^ουν επίσης 1,2 εκατ. περίπου .ελεύθεροι 
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επαγγελματίες καί αγρότες καί 500.000 άγρεργάτες. Τά συμπληρωμα

τικά καθεστώτα συντάξεων στή Γαλλία ακολουθούν τό διανεμητικό σύ

στημα χρηματοδοτήσεως, πού βασίζεται οτήν αρχή τη"ς καλύψεως τον 

βαρών από τους άμεσα ασφαλισμένους. 

Στή Δυτ. Γερμανία καλύπτονται για συμπληρωματική προστα

σία τά 6Qffo περίπου τών μισθωτών άπό τ ί ς 'ίδιες τ ί ς επιχειρήσεις στίς 

οποίες εργάζονται. Στην 'Ολλανδία επίσης λειτουργούν πολυάριθμοι 

φορείς επικουρικής ασφαλίσεως, πού είναι οργανωμένοι κατά κλάδο 

βιομηχανίας η* κατά επιχείρηση καί κατά επαγγελματικές κατηγορίες. 

Στην 'Ιταλία ò θεσμός της επικουρικές ασφαλίσεως έχει 

ελάχιστα αναπτυχθεί λόγω της εξασφαλίσεως επαρκών συντάξεων, μέχρι 

καί 80$ του\μέσου μισθού της ευνοϊκότερης 3ετίας στην τελευταία 

5ετία. Τό.1973 ò αριθμός των μισθωτών πού καλύπτονται γιά συμπλη

ρωματική σύνταξη ήταν μόλις 307.000. 

*Η εξέταση των παροχών τη*ς κύριας καί επικουρικές-ασφαλί

σεως είναι αναγκαία προκειμένου νά επιτευχθεί συγκριτική αξιολό

γηση της προστασίας ορισμένων ομάδων τών μισθωτών, η^τοϋ συνόλου 

των μισθωτών άπό τόν κλάδο συντάξεων στή χώρα μας καί στην ECK. 

5. Ειδικά θέματα τοΟ κλάδου συντάξεων .·. % 
| Ι II ΐ m ι — — — — — — • ι ι • ι • " 

5·1· Τάση δημιουργίας κλαδικών φορέων 

%Ε κατάτμηση της ασφαλίσεως του κλάδου συντάξεων σέ μεγά

λο αριθμό φορέων αποτελεί ανωμαλία, γιατί συντελεί στή διαφοροποίη

ση τη*ς προστασίας.
 %0 αριθμός των κλαδικών φορέων είναι μεγάλος, 

οι φορείς αυτοί θεσπίστηκαν κατά κανόνα πρίν άπό τό γενικό φορέα 

καί διατήρησαν τήν αυτονομία τους, άλλοι δημιουργήθηκαν μετά τή 
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θέσπιση του γενικού φορέα προκειμένου να διασφαλίσουν στους ασφα

λισμένους τους υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Η ευνοϊκότερη προστα

σία, πού" προβλέπεται από* ορισμένους κλαδικούς φορείς ασφαλίσεως 

μισθωτών, ενθαρρύνει τή*ν άσκηση πιέσεως από ομάδες μισ3-ωτων, πού 

υπάγονται στό γενικό φορέα, για" νά" αποσπασθούν καί νά συστήσουν 

κλαδικούς φορείς, Η βελτίωση τ^ς προστασίας του ΊΣΑ μέ τα πρόσφα

τα μέτρα συμβάλλει αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 

αυτών. 

5·2» Πολλαπλή συνταξιοδότηση 

Στην κατάτμηση της ασφαλίσεως οφείλεται, καί τό πρόβλημα 

τη*ς πολλαπλής συνταξιοδοτήσεως, της εξασφαλίσεως δηλαδή*"δύο καί 

περισσότερων συντάξεων κύριας ασφαλίσεως,πού επιτείνει τίς άνισότη-

τες της προστασίας στή χώρα μας.
 ι
Η πολλαπλή συνταξιοδότηση είναι 

δυνατή λόγω των ελαστικών διατάξεων πού προβλέπονται άπό ορισμέ

νους φορείς γιά τή συνταξιοδότηση καί τή δυνατότητα πολλαπλής ασφα

λίσεως. Η κάλυψη πραγματικής διπλής απασχολήσεως ανταποκρίνεται 

σέ υγιείς ασφαλιστικές αρχές. Υπάρχουν περιπτώσεις ασφαλισμένων, 

δπως προκειμένου γιά δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς καί πολι-

τικούς, κ«ί γιά υπαλλήλους δημόσιων επιχειρήσεων καί Τραπεζών, 

πού αποχωρούν σέ μέση ηλικία, συνταξιοδοτούνται μέ προνομιακές 

διατάξεις, αναλαμβάνουν εργασία καί ασφαλίζονται πάλι σέ άλλους 

φορείς, κυρίως στό DCA, μέ χαμηλές προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως 

εξασφαλίζοντας έτσι νέα σύνταξη. Η κάλυψη δμως πλασματικής απασχο-

λήσεως λόγω της δυνατότητας πού έχουν ορισμένα άτομα νά άσφαλί-

ζονται σάν μισθωτοί γιά εργασία πού παρέχουν καί σάν ελεύθεροι' 

επαγγελματίες λόγω Ιδι,ότητας, δπως οι γιατροί, δικηγόροι, μηχα

νικοί, οδηγεί σέ υπερασφάλιση καί αντιστρατεύεται βασικές αρχές 
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της ασφαλίσεως. Ou περιπτώσεις τον γιατρών πού δέν άσκουν τό επάγ

γελμα ως ελεύθεροι επαγγελματίες η δέν δηλώνουν έσοδα άπ'αυτή τήν 

πηγή καί συνταξιοδοτούνται άπό τό ΤΣΑΓ, δπως επίσης γιατρών πού 

εργάζονται 3-4 ώρες στό" Δημόσιο ή στό ΊΚΑ καί συνταξιοδοτούνται 

μέ προϋποθέσεις πλήρους απασχολήσεως, αποτελούν αιχμές ασφαλίσεως, 

Η δυνατότητα εξασφαλίσεως άπό ορισμένα ατομα 2-3 συντάξεων κύριας 

ασφαλίσεως πέρα από* τ.ίς επικουρικές προσβάλλει τό αίσθημα δικαίου 

των λοιπών ασφαλισμένων. Θά πρέπει νά μελετηθεί ή έκταση τοΟ προ

βλήματος καί νά ληφθοΟν τά αναγκαία μέτρα γιά τήν αντιμετώπιση 

του. 

5.3« Διαδοχική ασφάλιση 

*Ή κατάτμηση ττίς ασφαλίσεως δημιουργεί προβλήματαf Νδπως 

τήν απώλεια ¥\ τή φαλκίδευση ασφαλιστικών δικαιωμάτων σέ περίπτωση 

διαδοχικές υπαγωγής του εργαζομένου σέ περισσότερους φορείς λόγω 

αλλαγής επαγγέλματος η εργοδότη.
 ι
Η διατήρηση τών δικαιωμάτων άπό 

τήν κοινωνική ασφάλιση σέ περίπτωση υπαγωγής σέ περισσότερους φο

ρείς ,ρυθμίζεται βασικά σήμερα μέ τό Ν.Δ. 4204/61, μέ τό οποίο 

θεσπίστηκαν διατάξεις γιά τή συνέχεια καί ενότητα τΐίς ασφαλίσεως. 

'Από τήν αρχική ρύθμιση είχε εξαιρεθεί τό ΝΑ!Γ, ή εξαίρεση όμως κρί

θηκε
 %
άντ ι συνταγματική καί οι αρχές της .διαδοχικής ασφαλίσεως του" 

Ν,Δ. 4202/61 &χουν επεκταθεί μέ ορισμένες προϋποθέσεις καί α\6 

ΝΑΙ« Σημειώνουμε δτι ό θεσμικός αυτός νόμος καλύπτει ορισμένες 

μορφές επαγγελματικής κινητικότητας, τή μετακίνηση τών έργαζομέ*— 

νων του ίδιωτικοϋ τομέα.
 ι
Η μετακίνηση άπό τόν αγροτικό τομέα στον 

αστικό, άπό τόν. ΟΓΑ δηλαδή στό ΙΚΑ, καί ή μετακίνηση άπό τόν Ιδιω

τικό τομέα στό δημόσι̂ ο δέν καλύπτεται. Αποτελεί σοβαρή αδυναμία 
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ή ξλλειψη συντονισμού μεταξύ του συνταξιοδοτικού συστήματος το& 

Δημοσ/ου, καί τΰγ λοιπών φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως. Η μή εφαρ-

μογή των άρχων της διαδοχικής ασφαλίσεως ανάμεσα στό δημόσιο καί 

στον ιδιωτικά τομ£α της οικονομίας έστω καί μέ ορισμένες, προϋποθέ

σεις έχει σάν αποτέλεσμα τή φαλκίδευση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 

καί εμποδίζει τήν κινητικότητα επιστημονικού καί ειδικευμένου προ

σωπικοί καί τήν ορθολογική κατανομή του στό δημόσιο καί ιδιωτικό 

τομέα. Οι ειδικές ρυθμίσεις, πού θεσπίστηκαν για κατηγορίες δημο

σίων, δημοτικών καί κοινοτικών υπαλλήλων για τήν αναγνώριση της 

δημόσιας.η* δημοτικής υπηρεσίας, αντιμετώπισαν ανορθόδοξα τό πρόβλη

μα καί κάλυψαν ειδικές μόνο περιπτώσεις. Η σταδιακή έστω αντιμε

τώπιση της ελλείψεως συντονισμού μεταξύ του συνταξιοδοτικού συστή

ματος του Δημοσίου καί των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως είναι 

"αναγκαία. Κρίνεται σκόπιμη ή επέκταση του* πεδίου εφαρμογής τ ou Ν, 

4202/61. 

Πρέπει επίσης νά σημειωθεί δτι οι ρυθμίσεις τοο Ν. 4202/61 

παρουσιάζουν ατέλειες μέ συνέπεια τήν υπερβολική επιβάρυνση τοϋ 

φορέα πού απονέμει τή σύνταξη καί τήν ενθάρρυνση σκόπιμων μετα

κινήσεων σέ φορείς πού εξασφαλίζουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις η" 

καί υψηλότερη σύνταξη. Ειδικότερα προβλέπεται ο συνυπολογισμός 

δλων των περιόδων ασφαλίσεως καί ή αναλογική κατανομή του ποσσϋ 

της συντάξεως σέ δλους τους φορείς, ή προϋπόθεση δμως συνταξιο

δοτήσεως, ο χρόνος ασφαλίσεως καί τό ποσό της συντάξεως προσδιορί

ζεται άπό τή νομοθεσία του* τελευταίου φορέα. *Η ρύθμ-ίση αυτή ëχει 

ως συνέπεια καταστρατηγήσεις σέ βάρος των φορέων μέ καλές προϋπο

θέσεις συνταξιοδοτήσεως καί υψηλές συντάξεις.. Τά προβλήματα"της 

διαδοχικής ασφαλίσεως απασχολούν Ιδιαίτερα τό ΙΚΑ μετά τήν 
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πρόσφατη βελτίωση του* συνταξιοδοτικού καθεστώτος. Είναι αναγκαία 

συνεπώς ή λήψη μέτρων γιά τήν αποτροπή καταστρατηγήσεων καί τη* δί

καιη κατανομή* τοϋ βάρους μεταξύ των φορέων στους οποίους είχε υπαχθεί 

ο ασφαλισμένος. 

5.4« 'Αδυναμία επεκτάσεως της ασφαλίσεως βασικών φορέων σέ 

εθνική κλίμακα 

Η κατάτμηση της ασφαλίσεως καί ή κατηγοροποίηση των ομά

δων τοϋ πληθυσμού* πού υπάγονται στους διάφορους φορείς ασφαλίσεως 

είχε ως αποτέλεσμα τήν αδυναμία επεκτάσεως της ασφαλίσεως σέ εθνι

κή κλίμακα άπό'τούς διάφορους φορείς. *Η κάλυψη προχώρησε σταδιακά 

κατά τόπο καί επαγγελματικές ομάδες. Μόνο στην περίπτωση του* ΟΓΑ, 

χάρις άλλωστε καί στ<5 ειδικό* σύστημα πού θεσπίστηκε, τήν ανάθεση 

δηλαδή σέ τοπικά όργανα τ^ς διεκπεραιώσεως των ασφαλιστικών υποθέ

σεων, ήταν δυνατή ή κάλυψη σέ εθνική κλίμακα. *Η επέκταση της ασφα

λίσεως στην επαρχία, στίς αγροτικές κυρίως περιοχές, γιά τους φο

ρείς πού καλύπτουν ομάδες τοο πληθυσμοί» πού απασχολούνται στή μετα

ποίηση καί τίς υπηρεσίες, ακόμα καί σήμερα-παρουσιάζει δυσκολίες, 

γιατί οι ομάδες αυτές είναι σχετικά περιορισμένες καί διάσπαρτες 

καί τό διοικητικό κόστος γιά τήν κάλυψη τους είναι υψηλό. Τό πρό*-

βλημα άφορα κυρίως τό ΙΚΑ καί αντιμετωπίζεται κατά κάποιο τρόπο 

μέ τό σύστημα των ασφαλιστικών περιοχών, πού συνεχώςΛμεταβάλλονται 

γιά νά περιληφθοΟν νέες επιχειρήσεις. Αόγω δμως τη*ς σταδιακές 

επεκτάσεως της ασφαλίσεως^πολλοί άπό τους ασφαλισμένους πού μένουν 

σέ περιοχές στίς οποίες καθυστέρησε ή επέκταση. τη*ς ασφαλίσεως δέν 

μπορούν νά^συμπληρώσoυv τίς απαιτούμενες ελάχιστες προϋποθέσεις 

γιά τή συνταξιοδότηση τους. Τό ασφαλιστικό αυτό πρόβλημα αντι

μετωπίστηκε γιά ικανό .αριθμό περιπτώσεων μέ τό Ν.Δ. 1390/73, πού 
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θέσπισε τήν επέκταση του ΟΓΑ καί σέ πρόσωπα πού κατοικούν καί 

απασχολούνται σέ περιοχές δήμων καί κοινοτήτων μέ πληθυσμό μέχρι 

5.000 κατοίκους ανεξάρτητα εάν απασχολούνται V\ Οχι σέ επαγγέλματα 

καθαρά αγροτικά, *Η μερική αυτή αντιμετώπιση δέν είναι επαρκής, 

υπάρχει ανάγκη γενικότερης ρυθμίσεως. 

5.5* Σύγχυση αρμοδιότητας φορέων δσον άφορα τήν κάλυψη 

*Η κατηγοροποίηση των ομάδων πού υπάγονται σέ διαφόρους 

φορεΓς γιά ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις δέν είναι, πάντοτε 

σαφής, μέ αποτέλεσμα νά ανακύπτουν αμφισβητήσεις δσον άφορα τήν 

υπαγωγή ορισμένων ατόμων δπως π.χ. μεταξύ,Τ3ΒΕ
 Η
αί ΤΑΕ· "Αλλοτε πάλι 

παρατηρείται γενίκευση της υπαγωγής ορισμένων ομάδων σ'ενα φορέα, 

ενω διαφοροποιούνται από τήν άποψη της παρεχόμενης εργασίας. Οι 

άγρεργάτες π.χ. απασχολούνται στίς αγροτικές περιοχές καί άσφαλί-
.... . .' . '••,-. y . .J> 

ζονται στον ΟΓΑ ενω λόγω τοΟ επαγγέλματος τους θά άπρεπε νά υπαχθούν 

στό ΙΚΑ. Παρόλο πού òt περιπτώσεις αυτές είναι μάλλον οριακές καί 

ή διάκριση τους παρουσιάζει μεγάλες τεχνικές δυσχέρειες, θά έπρεπε 

νά μελετηθούν γιά νά επιτευχθεί πιό ορθολογική αντιμετώπιση. 

5.6. 1Εργασία συνταξιούχων 

Οι λόγοι πού συνηγορούν γιά τήν εργασία των συνταξιούχων 

είναι: α) η ανεπάρκεια της συντάξεως γιά τίς ανάγκες του συνταξιού

χου καί της οικογενείας του, β) ή ανάγκη του συνταξιούχου νά εργά

ζεται γιά ψυχολογικούς λόγους, γ), τό ασύμφορο των διοικητικών έλεγ

χων γιατί ο αριθμός των συνταξιούχων πού αποκαλύπτεται,δτι εργάζε

ται είναι σχετικά περιορισμένος, δ) ή ανεπάρκεια του εργατικοί 

δυναμικού καί τέλος ε).ελευθερία του άτομου.νά αποφασίζει πως θά 

διαθέσει τόν ελεύθερο χρόνο του» 
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Στίς διάφορες χώρες ή αντιμετώπιση τοο θέματος επηρέαζε—Χ 

ται βασικά άπό τήν κατάσταση της άγορας εργασίας. Στην 'Ιταλία 

π.χ, η έκταση της ανεργίας υποχρέωσε τό νομοθέτη νά απαγορεύσει 

τη* συρροή συντάξεως καί αμοιβής, άπό'τό 1968 δμως,δταν οι συνθήκες 

απασχολήσεως βελτιώθηκαν,ή ρύθμιση του θέματος έγινε ελαστικότερη. 

Στή*ν 'Ολλανδία, Γερμανία καί Γαλλία επιτρέπεται η εργασία των συντα

ξιούχων. 

Στή χώρα μας η δυνατότητα συρροής συντάξεων καί αμοιβές 

λόγω απασχολήσεως προβλέπεται μέ μεγαλύτερη η* μικρότερη ελαστικό

τητα άπό τους διάφορους φορείς, μέ αποτέλεσμα νά παρατηρείται άνιση 

μεταχείριση των συνταξιούχων ορισμένων φορέων. 

TÓ θέμα είναι Ιδιαίτερα σοβαρό στό Δημόσιο καί στό UCA 

λόγω του μεγάλου αριθμού των ασφαλισμένων μισθωτών καί των συντα

ξιούχων πού καλύπτουν. Στό Δημόσιο ή διακοπή ττ[ς εργασίας αποτε

λεί βασική προϋπόθεση, καί μάλιστα είναι υποχρεωτική η αποχώρηση 

υστέρα από 35 χρόνια υπηρεσίας, γι*ά τή συνταξιοδότηση. *0 συντα

ξιούχος δμως τοϋ Δημοσίου μπορεί* νά πάρει σύνταξη άπό τό Δημόσιο 

καί νά εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. ^Υπάρχει δηλαδή συρροή 

συντάξεως καί αμοιβής λόγω απασχολήσεως στον ιδιωτικό τομέα, προ

βλέπεται δμως ή καταβολή πρόσθετων ασφαλίστρων. 

Στό-ΙΚΑ. η διακοπή της εργασίας δέν αποτελεί θεμελιακή 

προϋπόθεση γιά τό συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ειδικότερα, στους 

συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δέν απαγορεύεται κατ'αρχήν η,εργα

σία, άφου* σύμφωνα μέ τή.Διεθνή Σύμβαση-102 πρέπει ,νά ενθαρρύ

νονται οι προσπάθειες των αναπήρων γιά επαγγελματική αποκατά

σταση καί αναπροσαρμογή, Γιά τους συνταξιούχους δμως λόγω 
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γήρατος απαιτείται έγκριση του ΙΚΑ καί προβλέπεται η αναστολή τ % 

συντάξεως, εφόσον εργάζονται ως μισθωτοί καί ο μισθός τους είναι 

μεγαλύτερος από τό 35πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου ερ

γάτη. Γιά. τους συνταξιούχους λόγω θανάτου δέν ισχύει τό μέτρο 

της αναστολής. *Η δυσμενής αυτή μεταχείριση των συνταξιούχων γέ

ρατος κρίθηκε αναγκαία, όπως φαίνεται άπό τήν εισηγητική &κθεση 

του Ν.Δ. 4104/60, γιά νά εξασφαλισθούν ευκαιρίες απασχολήσεως στο<5ς 

νέους εργάτες, λόγω της ανεργίας πού είχε σημειωθεί στην αγορά 

εργασίας τήν εποχή εκείνη. 

• "Πρέπει νά σημειωθεί δτι τό μέτρο δέν απέδωσε, μόνο 200 

περίπου συνταξιούχοι έχουν δηλώσει απασχόληση μέ υψηλή αμοιβή πού 

εϊχε ώς συνέπεια τήν αναστολή, της συντάξεως. Οι περισσότεροι 

συνταξιούχοι πού εργάζονται παρουσιάζουν πλασματικές αμοιβές ή δέν 

δηλώνουν κάν δτι εργάζονται καί έτσι αποφεύγουν νά πληρώσουν εισφο

ρές. 0 διοικητικός έλεγχος άπό τό "Ιδρυμα είναι ανέφικτος καί 

ασύμφορος« 

Η μεταβολή των συνθηκών της άγορας εργασίας, ή σημαντική 

δηλαδή μείωση της ανεργίας καί της απασχολήσεως πού παρατηρήθηκαν 

στί,ς αρχές της 10ετίας του 1960, ή μή αποτελεσματικότητα του μέτρου, 

άλλα καί η άνιση μεταχείριση των συνταξιούχων επιβάλλουν τήν ανα

θεώρηση του>μέτρου, προκειμένου νά επιτευχθεί ενιαία μεταχείριση 

των ασφαλισμένων όλων των φορέων πού καλύπτουν μισθωτούς. "Ανιση 

μεταχείριση υπάρχει καί μεταξύ ανεξάρτητων επαγγελματιών. ,Στό 

TEBE π.χ. ή συνταξιοδότηση επιτρέπεται εφόσον γίνεται μεταβίβαση 

της επιχειρήσεως σέ μέλη της οικογένειας, ενώ στό ΤΑΕ δέν επι

τρέπεται; Η θέσπιση ενιαίων άρχων κρίνεται καί στην περίπτωση 

των ανεξάρτητων επαγγελματιών αναγκαία. 
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6. ι·Η εξέλιξη των δαπανών γιά συντάξεις 

Οι δαπάνες των ασφαλιστικών οργανισμών καί του Δημοσίου 

γιά συντάξεις τ6 1975 ήταν τΨ\ς'τάξεως των 45 δισ. δρχ., οι πόροι 

δηλαδή πού διατέθηκαν για συντάξεις ανήλθαν στό 6,4$ περίπου τοϋ 

'Ακαθάριστου 'ΕΘ-νικου Προϊόντος. Οι αντίστοιχες δαπάνες στίς χάβ

ρες της ΕΟΚ κυμαίνονταν τό 1972 μεταξύ 6,8 (Γαλλία)- 11$ ('Ολλαν

δία) του ΑΕΠ. Σημειώνουμε δτι ή συμμετοχή των δαπανών γιά συντά

ξεις στ δ* σύνολο των δαπανών των οργανισμών ασφαλίσεως καί τοο Δη

μοσίου γιά τή*ν κοινωνική ασφάλιση ήταν 64$ περίπου. *Η αντίστοιχη 

συμμετοχή των συντάξεων σ'δλες τ ις χώρες της ΕΟΚ έκτος άπ<5 τό Λου

ξεμβούργο κυμάνθηκε τό 1972 μεταξύ 40$ (Γαλλία) καί 54$ ('Ολλαν

δία). Θά μπορούσε συνεπώς νά υποστηριχθεί δτι- οτή χώρα μας απο

δίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στον κλάδο συντάξεων, 

ιΗ εξέλιξη των δαπανών γιά συντάξεις άπό τό 1962 δίνεται στον 

Πίνακα 3«Μεταξύ τον ετών 1962/1970 οι πόροι πού διατέθηκαν γιά 

συντάξεις αυξήθηκαν μέ ρυθμό σημαντικά ανώτερο από τό ρυθμό αυξή

σεως του* ΑΕΠ, μέ αποτέλεσμα οι δαπάνες γιά συντάξεις σέ ποσοστό 

τou ΑΕΠ νά αύξηθοϋν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες* Ιδ ιαίτερα έντονος 

ίταν ο ρυθμός αυξήσεως των δαπανών γιά τήν κύρια σύνταξη των ορ

γανισμών ασφαλίσεως τήν 4ετία 1962/1966. Τήν επόμενη 4ετία 

1966/1970 παρατηρήθηκε κάποια επιβράδυνση, αλλά ò ρυθμός αυξήσεως 

εξακολούθησε νά είναι ανώτερος άπό τό ρυθμό αυξήσεως του ΑΕΠ. 

*Η επιβράδυνση αυτή·συνεχίστηκε καί στην 4ετία 197θ/ΐ974, παρά 

τή σημαντική επιτάχυνση το0 ρυθμού του ΑΕΠ, λόγω του πληθωρισμού, 

γ ιατί δέν προβλέπονταν μηχανισμοί αυτόματης προσαρμογής των παροχών 

στίς εξελίξεις των οικονομικών μεγεθών. *Η εξέλιξη αυτή είχε ως 
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αποτέλεσμα τή μείωση του επιπέδου προστασίας τόσο για τή*ν κύρια, 

δσο καί γνά την επικουρική ασφάλιση κατά τήν περίοδο 1970/1974. 

Οι-δαπάνες γιά συντάξεις του Δημοσίου σημείωσαν έντονο 

ρυθμό αυξήσεως στην 4ετία 1966/1970 καί συνέχισαν νά αυξάνονται 

καί την 4ετία. 197θ/ΐ974 με ρυθμό ελαφρά ανώτερο άπό τό ρυθμό αυ

ξήσεως τοϋ ΑΕΠ. Η ομαλή εξέλιξη της δαπάνης γιά συντάξεις των 

δημ· υπαλλήλων οφείλεται στον τρόπο υπολογισμού καί αναπροσαρμο

γής των συντάξεων. ; 

Η θέσπιση ελεγχόμενης αυτόματης προσαρμογής των συντάξεων 

γιά δλους τους οργανισμούς κατά τό πρότυπο της πρόσφατης ρυθμίσεως 

του ΙΚΑ. πιστεύεται δτι θά διασφαλίσει τό επίπεδο της προστασίας 

των συνταξιούχων των οργανισμών ασφαλίσεως καί κρίνεται αναγκαία· 

Η ιδιαίτερη προτεραιότητα πού αποδίδεται στή; σύνταξη? θα 

πρέπει νά ̂ άμßλυvθεî. Προς τήν κατεύθυνση αυτή θά συμβάλει η άσκη

ση ορθολογική πολιτικής γιά τήν επικουρική ασφάλιση,! η ^ύστηρο-

ποίηση χαριστικών διατάξεων, δπως π.χ. της παράλληλης, ασφαλίσεως, 

καθώς καί !η διατήρηση του υφιστάμενου ενιαίου ορίου ηλικίας του 

γενικοί φορέα ΙΚΑ. 

7. Έπιδκδξεις καί προτεινόμενα μέτρα 

*Ιΐ αντιμετώπιση των προβλημάτων τοΰ κλάδου συντάξεων θά 

πρέπει νά στηριχθεί σε σαφή προγραμματισμό πού θά καθορίζει τίς 

προτεραιότητες καί θά διασφαλίζει τήν ικανοποίηση των επιτακτικών 

αναγκών του πληθυσμού. Οι κατευθύνσεις της πολιτικής θά πρέπει 

νά εναρμονισθούν στις προσδοκίες του πληθυσμού καί ειδικότερα 

στην προσήλωση του στίς παραδοσιακές μορφές της κοινωνικής ασφα

λίσεως, καί τήν αυτονομία τών φορέων στους οποίους υπάγεται. 
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Βασική συνεπώς κατεύθυνση της πολιτικής γιά το*ν κλάδο συντάξεων 

θά πρέπει να είναι ή καθολική κάλυψη του πληθυσμού γιά σύνταξη, 

η διασφάλιση βασικών προϋποθέσεων ορθολογικής λειτουργίας τοϋ* 

συστήματος καί ή βελτίωση της προστασίας των ασθενέστερων οικονο

μικά ομάδων τοΟ πληθυσμού, . 

Θά απαιτηθεί ή αποκατάσταση ύγιων προϋποθέσεων γιά τή*ν 

απονομή των παροχών, ή σταδιακή εναρμόνιση της προστασίας των φο

ρέων πού ασφαλίζουν μισθωτούς καί η σταδιακή απάλειψη των αιχμών 

προστασίας, της πολλαπλής ασφαλίσεως καί συνταξιοδοτήσεως. *Η χρο

νική εξάλλου κλιμάι-ίωση των μέτρων θά πρέπει νά συντονισθεί μέ τίς 

γενικότερες επιδιώξεις της πολιτικής αναπτύξεως, 

Μέ βάση τίς παραπάνω γενικές κατευθύνσεις πολιτικής οι 

επιδιώξεις του Προγράμματος 1976-80 γιά τή βελτίωση της υφιστά

μενης καταστάσεως στον κλάδο συντάξεων πρέπει νά είναι: 

α, Η γενίκευση της κύριας ασφαλίσεως γιά ̂ σύνταξη, 

β. ή διαφύλαξη των ύγιων προϋποθέσεων απονομής παροχών τοο 

γενικοϋ φορέα ΙΚΑ. καί η σταδιακή προσαρμογή στίς προϋποθέσεις αυ

τές της προστασίας των κλαδικών φορέων ασφαλίσεως μισθωτών, 

γ. η βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας των ασθενέστερων 

οικονομικά ομάδων τou πληθυσμού καί ειδικότερα των βασικών φορέων 

ΙΚΑ, TEBE, ΟΓΑ, 

δ. η εξυγίανση της επικουρικής ασφαλίσεως, 

ε. η επέκταση καί η εκλογίκευση τοΪ5 θεσμού της διαδοχικής 

ασφαλίσεως j, 
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στ. ή περι,στολή, των άντιασφαλιστικων καί χαριστικών ρι>8μί— 

"ζ/ η αναμόρφωση της συνταξιοδοτικής προστασίας τοΟ Δημοσίου. 

Γιά τήν προώθηση των επιδιώξεων τοϋ Προγράμματος 1976-80 

προτείνονται τα έξης μέτρα; 

α. Γενίκευση της κύριας ασφαλίσεως γιά σύνταξη; 

Ι, 'Επίταση της ασφαλίσεως στο* σύνολο του οικονομικά 

ενεργού* πληθυσμοϋ. Τ<5 μέτρο άφορα άτομα πού άσκοϋν επαγγελματική 

δραστηριότητα καί δέν ασφαλίζονται. Τά άτομα αυτά θά υπαχθούν 

στους υφιστάμενους φορείς πού καλύπτουν συγγενείς επαγγελματικούς 

κλάδους. 

ti· 'Βπέκταση της ασφαλίσεως τοο ΙΚΑ σέ εθνική κλίμακα. 

Η δραστηριοποίηση του γενικού φορέα γιά τήν ολοκλήρωση της καλύ

ψεως τον περιοχών τί̂ ς χώρας κρίνεται, αναγκαία προκειμένου νά απο

φευχθεί η απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων πού συνεπάγεται η 

καθυστέρηση της επεκτάσεως ".της ασφαλίσεως σέ ορισμένες αγροτικές 

περιοχές. 

tit. Χορήγηση συντάξεως άπ<5 τον ΟΓΑ σέ άτομα πού μετακινή

θηκαν σέ μεγάλη ηλικία άπύ τίς αγροτικές περιοχές στίς αστικές λό

γω μεταβολές επαγγέλματος καί δέν'μπορούν νά συμπληρώσουν τίς απαι

τούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως στην αστική ασφάλιση...: 

β. Διαφύλαξη των ύγι&ν προϋποθέσεων απονομής παροχών του 

γενικοΟ φορέα ΙΚΑ καί σταδιακή προσαρμογή στίς προϋποθέσεις αυτές 
— — — — — — — — — — — — — — — • — — » Μ — ί — i — — . — — — — — — — » • — • — — — — — — » — • • — — — — — — • 11 m ιι 

της προστασίας, των κλαδικών φορέων ασφαλίσεως μισθωτΰν; 

t. Διατήρηση των χρονικών προϋποθέσεων καί του ορίου 
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ηλικίας κατά κατηγορίες εργαζομένων πού προβλέπονται άπό τ<5 ΙΚΑ, 

καί αποτροπή αδικαιολόγητης διευρύνσεως του κύκλου των υπαγομένων 

στον κανονισμό βαρέων καί ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Té μέτρο κρί

νεται αναγκαίο γιατί τό ΙΚΑ εφαρμόζει υγιείς αρχές κοινωνικής άσφα-

λισέως πού ανταποκρίνονται στίς διεθνείς συμβάσεις. Σημειώνουμε 

6τι δσον άφορα τό γενικό δριο συνταξιοδοτήσεως έχει γ ίνει η μεγα

λύτερη δυνατή·-προσαρμογή--γιά τους άσφαλλίΐμένους, ' , 

* i iüj, ''Σταδιακή άυσ^ηροποίηση των εύνοϊκ^ερων 'πρρ$/ποθέσεων 

δσον άφορδ τό" δριο ηλικίας τών κλαδικών, φορέων ασφαλίσεως μισθω

τών ώστε νά εναρμονισθούν μέ τό προβλεπόμενο γιά τό ΙΚΑ. Ευνοϊκό

τερες διατάξεις θά πρέπει νά Ισχύσουν εφόσον δικαιολογθ0νται από. 

τ ί ς ειδικές συνθήκες απασχολήσεως. 

ill, ' Σταδιακή κατάργηση τών διατάξεων τών^κλαδικών φορέων 

μισθωτών πού προβλέπουν τή συνταξιοδότηση λόγω απολύσεως η* παραι

τήσεως ανεξαρτήτως ορ£ου ηλικίας καί σταδιακή προσαρμογή του* κύ

κλου τών δικαιούχων "συντάξεως μελών οικογενείας καί τών χρονικών 

προϋποθέσεων, καθώς καί του* ορίου ηλικίας γ&ά τήν απονομή συντά

ξεως λόγω θανάτου στίς χη*ρες ασφαλισμένων η* συνταξιούχων, στίς 

αντίστοιχες διατάξεις του ICA./Η εφαρμογή το0 μέτρου αύτου* 

επιβάλλεται γιά νά εξαλειφθούν υφιστάμενες διαφοροποιήσεις, δέν 

θά .πρέπει δμως νά θίγουν κεκτημένα δικαιώματα καί ώριμες ασφα

λιστικές προσδοκίες. . , * ;.; Ν 

ίν . Βαθμιαία ευθυγράμμιση των, ;συντ4ξεων τφν κλαδικών 

φορέων' ασφαλίσεως" "μισθωτών, η" προστασία "τών οποίων υπολείπεται, 

στό έπίπέδο συντάξεων~τόϊΓΙΚ3ζ*' μέΓτΤς "βδιες; προϋποθέο^εΙς 'δσον** ' Ζ 

άφορα τό χρόνο ασφαλίσεως, τίς'αποδοχές "καί τ'ή ^ρημαΐίΟοότηση;" 
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Τό μέτρο θά συμβάλει στή βελτίωση της προστασίας ορισμένων κλαδι

κών φορέων. ' 

Μέ τα μέτρα πού προτείνονται γιά τήν εναρμόνιση του επι

πέδου προστασίας των κλαδικών φορέων ασφαλίσεως μισθωτών ,στό επί

πεδο του ΙΚΑ άποσκοπειται ή αποκατάσταση ενότητας στή μεθόδευση 

της προστασίας για τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας καί θανάτου. 

γ. Βελτίωση της ασφαλιστικής προστασίας των ασθενέστερων 

οικονομικά ομάδων τ ou πληθυσμού* 

ΙΚΑ 

Ι* Βελτίωση των συντάξεων τον παλαιών συνταξιούχων· Θά 

απαιτηθεί σταδιακή* αναπροσαρμογή της άντιστοιχήσεως των κλάσεων 

δλων των παλαιών συνταξιούχων στα νέα δρια ασφαλιστικού μισθοϋ% 

* Η έκταση τΐ)ς αναπροσαρμογής θά πρέπει, νά καλύψει τήν ανοδρ τοϋ 

κόστους ζωη*ς κα(Γ νά επιτρέψει τή συμμετοχή των παλαιών συνταξιού

χων στην κοινωνική ευημερία. 

il. Σταδιακή κατάργηση τη*ς προσαυξήσεως της συντρεξεως 

κατά 20$, 15$ καί 10$ λόγω οικογενειακών βαρών (επιδότηση τέκνων)· 

Κρίνεται σκόπιμη η σταδιακή εναρμόνιση των προσαυξήσεων γιά τους 

νέους συνταξιούχους στό επίπεδο των επιδομάτων του ΟΑΕΔ. Μετά 

τήν "κατάργηση θά πρέπει νά διαφοροποιηθούν τά κατώτατα δρια συντά

ξεων ανάλογα μέ τά οικογενειακά βάρη. Σημειώνουμε δτι μέ τή 

ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η άρση τη*ς ευνοϊκές μεταχειρίσεως τών 

ασφαλισμένων των ανώτερων εισοδηματικών κλάσεων καί ή ενίσχυ

ση τον ασθενέστερων ομάδων συνταξιούχων. 

TEBE
 :

; ..:.;·'....... : \ ...; ...;L:.;i"'.'..:;:' * 

Ι . Βελτίωση των συντάξεων TEBE. Κρίνεται αναγκαία η 
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ριζική αναμόρφωση του συστήματος ασφαλιστέου εισοδήματος καί υπο-
• - \ . ... > 

λογισμού των εισφορών καί η θέσπιση συστήματος ελεγχόμενης αυτό

ματης αναπροσαρμογής των συντάξεων. Τό μέτρο κρίνεται αναγκαίο 

γιατί τα κριτήρια του "τεκμαρτού εισοδήματος γιά τήν κατάταξη των 

ασφαλισμένων σέ ασφαλιστικές κλάσεις δέν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα καί έχουν καθηλώσει τ ί ς εισφορές καί κατ'ανάγκη 

τ ί ς συντάξεις ce απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα.. 

ι. Βελτίωση του ορίου ηλικίας στή συνταξιοδότηση των 

χήρων καί άγαμων αγροτισσων. Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση του* 

ορίου ήλι,κίας 60 ετών, αντί των 65, γιά νά εύθυγραμμισθ&ϋ η συντα

ξιοδότηση τους μέ τό ευνοϊκότερο καθεστώς των γυναικών της άστι-

κη*ς ασφαλίσεως. · ν .», 

ί ί . Μελέτη γιά τήν απονομή'συντάξεων στά μέλη οικογενείας 

λόγω θανάτου του ασφαλισμένου η συνταξιούχου. %Έ απονομή συντάξουν 

στους επιζώντες θά καλύψει υφιστάμενο -κενό στην'προστασία το0 ΟΓΑ. 

t i l . ' Μελέτη γιά τή βελτίωση τ?|ς -προστασίας τών .αγρεργατων. 

Χρίνεται σκόπιμη ή διερεύνηση της δυνατότητας νά'εξασφ^.ισθεϊ' 

στους άγρεργάτες προστασία του επιπέδου του ΙΚΑ. * J. Λ. .'. 

Ιν. "Μελέτη γιά τή θέσπιση συστήματος ελεγχόμενης άνα-

προσαρμογής των συντάξεων γιά νά αποφευχθεί1 ή καθυστέρηση τ^ς 

αναπροσαρμογής τους, Μέ τό μέτρο αυτό θά ευθυγραμμισθεί ή προστα-

σία των αγροτών μέ τ ίς πρόσφατες ρυθμίσεις γιά τό γενικό φορέα 

ΙΚΑ, 

δ.'Εξυγίανση της επικουρικής ασφαλίσεως 

Ι» Μελέτη γιά τή χάραξη πολιτικές γιά τήν επικουρική 
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ασφάλιση. Θά πρέπει νά γίνει διεξοδική έρευνα προκειμένου νά 

επισημανθούν οι-επιδιώξεις καί οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές 

γιά τήν αποκατάσταση ορθολογικής λειτουργίας τοϋ θέσμο0. 

ti. Σταδιακή κατάργηση των κοινωνικών πόρων πού προβλέ

πονται γιά τους φορείς επικουρικής ασφαλίσεως, Τό μέτρο επιβάλ

λεται γιατί ή αίίξηση εσόδων άπό" κοινωνικούς πόρους γιά πρόσθετες 

παροχές, όταν τό επίπεδο της κύριας ασφαλίσεως είναι ικανοποιητι

κό, είναι αδικαιολόγητη καί προσβάλλει τό αίσθημα δικαίου των 

πολιτών, 

III· Μελέτη γιά τόν καθορισμό ορθολογικής συσχετίσεως.των 

εισφορών ασφαλισμένων καί εργοδοτών. 'Επιβάλλεται η αναμόρφωση 

τον εισφορών μετά τήν πρόσφατη ρύθμιση γιά τό γενικό φορέα Ώ£Δ 

πού βελτίωσε τίς συνθήκες προστασίας, 

Ιν, · Σταδιακή προσαρμογή των προϋποθέσεων γιά την απονομή 

παροχών, καθώς καί του ύψους τών παροχών στίς υγιείς ασφαλιστικές 

αρχές σέ συσχετισμό καί μέ τό υψος τών παροχών της κύριας ασφαλί

σεως. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου τό επίπεδο προστα

σίας τ?)ς επικουρικές ασφαλίσεως νά συνδέεται καί νά καθορίζεται 

άπό τό επίπεδο προστασίας της κύριας ασφαλίσεως. Μέ τά μέτρα 

πού προτείνονται επιδιώκεται η επανεξέταση του θεσμού της επικου

ρικής ασφαλίσεως. 

ε.
;
Επέκταση καί εκλογίκευση του θεσμού της διαδοχικές 

ασφαλίσεως 

ί. 'Αναμόρφωση το£ί θεσμοϋ της διαδοχικής ασφαλίσεως ώστε 

νά ίσχύει μόνο γιά τους κλασικούς ασφαλιστικούς κινδύνους iyv,paç, 

αναπηρία καί θάνατος), νά επιμερίζεται η δαπάνη συνταξιοδοτήσεως 
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PRO RATA TEMPORIS μεταξύ των φορέων, να εφαρμόζονται δηλαδή οι 

αρχές των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας, Στην αρχή* του* 

επιμερισμού PRO RATA TEMPORIS θά υπόκεινται καί τά κατώτατα δρια 

συντάξεων πού τυχόν θά είναι καταβλητέα άπό κάθε φορέα. *Η ρύθμι

ση αυτή κρίνεται αναγκαία γιά να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις σέ 

βάρος του. φορέα πού απονέμει τη σύνταξη. 

It* Σταδιακή γενίκευση της άρχης της διαδοχικής ασφαλί

σεως μεταξύ του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ καί του Ιδιωτικού* τομέα γιά τίς 

περιπτώσεις των κλασικών ασφαλιστικών κινδύνων καί μέ τήν προϋπό

θεση δτι ò χρόνος πού συνυπολογίζεται δέν θά είναι μεγαλύτερος 

άπό 5 χρόνια καί θά λαμβάνεται υπόψη τόσο γιά τη* θεμελ'ίωση δικαιώ-

; 1 

ματος συντάξεως δσο καί γιά τήν προσαύξηση τη*ς συντάξεως · Τό μέτρο 

αυτό επιβάλλεται γιά νά κατοχυρωθούν τά ασφαλιστικά δικαιώματα 

των μισθωτών καί νά ενθαρρυνθεί ή μετακίνηση εργατικοϋ δυναμικού* 

•μεταξύ Δημοσίου καί Ιδιωτικού τομέα, κρίθηκε δμως σκόπιμο νά ισχύ

σουν περιορισμοί κατά τήν πρώτη εφαρμογή του* μέτρου γιά νά απο

φευχθεί' ή υπερβολική επιβάρυνση των φορέων ασφαλίσεως. 

ε. Περιστολή των άντιασφαλιστικών καί χαριστικών ρυθμίσεων 

Î. Μελίτη του προβλήματος της παράλληλης ασφαλίσεως, . 

Κρίνεται αναγκαία ή επισήμανση της εκτάσεως τ ou προβλήματος, των 

υφιστάμενων αντινομιών καί ή εισήγηση μέτρων γιά τήν κατάργηση 

των αιχμών ασφαλίσεως πού συνεπάγεται η παράλληλη ασφάλιση λόγω 

επαγγέλματος,.. . _ ...... 

1. Σοβαρές επιφυλάξεις γιά τό μέτρο αυτό διατύπωσε ο κ. 'Αργυρό

πουλος γιατί φρονεί δτι ο χρόνος πού συνυπολογίζεται πρέπει 

νά λαμβάνεται υπόψη γιά τήν προσαύξηση μόνο των συντάξεων, , 
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lt. *Ενιαία ρύθμιση της συρροής συντάξεως καί αμοιβής λόγω 

απασχολήσεως του συνταξιούχου. 'Επιβάλλεται ή ενιαία αντιμετώπιση 

στα πλαίσια της πολιτικής γιά* τήν απασχόληση για να αποφευχθεί η 

άνιση μεταχείριση των συνταξιούχων. 

ζ.Αναμόρφωση της συνταξιοδοτικής προστασίας του Δημοσίου 

Ι. Σύνταξη νέου συνταξιοδοτικού κώδικα. "Εντονη είναι 

ή ανάγκη γιά τη* θέσπιση νέων γενικών άρχων πού θά ισχύσουν γιά . 

τους νεοεισερχομένους ώστε νά μη* θίγουν τά κεκτημένα δικαιώματα. 

Η ρύθμιση αύτη* είναι αναγκαία γιά νά αντιμετωπισθεί τό πρόβλημα 

της πολυνομίας. 

lt. 'Αναγνώριση της προϋπηρεσίας μέ οποιαδήποτε σχέση-, στά 

ΜΙΔΑ γιά τη* συνταξιοδότηση. Προτείνεται η επέκταση των υφιστάμε

νων διατάξεων γιά τά ΜΙΔΔ πού δεν &χουν συνταξιοδοτικό καθεστώς 

δμοιο μέ τό Δημόσιο. 

1£1. Αναγνώριση χωρίς περιορισμούς της προϋπηρεσίας στό 

Δημόσιο καί^τά ΉΠΔΔ, γιά την οποία προβλέπεται αμοιβή*.μέ ημερο

μίσθιο, ώς συντάξιμης. 

Ιν. Καθιέρωση αναλογικού συστήματος υπολογισμού τ % 

συντάξεως. Προτείνεται η άπάμβλυνση της προοδευτικής κλιμακώσεως 

της συντάξεως τήν τελευταία 10ετία. 

ν. Βελτίωση τη*ς κατώτατης συντάξεως τοϋ Δημοσίου, JIpo-

τείνεται η θέσπιση της συντάξεως του 6ου βαθμού μέ Τ5ετή -ασφάλιση · 

ως κατώτατο δριό] συντάξεως. Τό μέτρο κρίνεται αναγκαίο προκειμέ

νου νά επεκταθεί καί στό*Δημόσιο τό προβλεπόμενο κατώτατο opto 

συντηρήσεως γιά τους συνταξιούχους στον ιδιωτικό τομέα καί νά 
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ευθυγραμμισθεί ή προστασία των οικονομικά ασθενών ομάδων τοϋ 

πληθυσμοί. 

vi. Σταδιακή αύστηροποίηση των απαιτούμενων χρονικών 

προϋποθέσεων γιά" τή συνταξιοδότηση των γυναικών δημοσίων υπαλλή-

λων πού δ£ν έχουν ανήλικα παιδιά, προκειμένου νά εναρμονισθούν 

μέ τό καθεστώς πού ισχύει γιά τους άνδρες δημοσίους^ υπαλλήλους. 

Η ρύθμιση αύτη επιβάλλεται γιατί οι υφιστάμενες διατάξεις είναι 

πολύ επιεικείς καί δέν ανταποκρίνονται σέ υγιείς αρχές τ^ς κοινω

νικές ασφαλίσεως. 

vii· Μελέτη γιά τήν αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού καθε

στώτος των υπάνδρων γυναικών με ανήλικα παιδιά. Η υφιστάμενη προ

στασία δέν εξυπηρετεί ασφαλιστικές αρχές καί θά πρέπει νά ερευνη

θεί η σκοπιμότητα της πρόωρης συνταξιοδοτήσεως γιά τή δημογραφική 

πολιτική καΓ τήν πολιτική της απασχολήσεως. 

vili. Κατάργηση της υποχρεωτικής αποχωρήσεως άπό τήν υπη-

ρεσία μέ 55ετία εφόσον ò ασφαλισμένος είναι 56 ετών . Κρίνεται 

αναγκαία η θέσπιση του μέτρου γιατί ή υποχρεωτική αποχώρηση 

αντιστρατεύεται ασφαλιστικές αρχές καί αποτελεί προηγούμενο γιά 

αντίστοιχες διεκδικήσεις στον ιδιωτικό τομέα» 

Ιχ. Σταδιακή εξίσωση της προστασίας τών παιδιών, αρ

ρένων καί θηλέων μελών οικογενείας, λόγω θανάτου τοϋ ασφαλισμέ

νου η* τοΟ συνταξιούχου, χωρίς νά θίγουν κεκτημένα δικαιώματα. 

Ι.ν Σοβαρές επιφυλάξεις γιά τό μέτρο αυτό διατύπωσαν οι κ.κ. 

'Αργυρόπουλος καί Παπαγεωργίου. 0 κ. 'Αργυρόπουλος φρονεί 

δτι ò θεσμός είναι" υγιής καί ανταποκρίνεται στίς σύγχρονες 
τάσε<ς καί" αρχές της κοινωνικής ασφαλίσεως. 
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Ειδικότερα προτείνεται η -παράταση της συνταξιοδοτήσεως μέχρι τ<5 

25ο έτος των αρρένων εφόσον σπουδάζουν καί ή μελέτη γιά τή δια

κοπή των συντάξεων των θηλέων μετά τήν ενηλικίωση τους, έστω καί 

αν παραμείνουν άγαμα. 

χ. Μηχανοργάνωση του 'Αρχείου Υπηρεσίας Συντάξεων, 



- 108 -

III. ΑΣΦΑΑΙψ ΑΣΘΕΪίΕΙΑΣ , 

1. „Γενικές
1
 διαπιστώσεις ? 

OL: οργανισμοί κοινωνικής ασφαλίσεως διασφαλίζουν τήν 

παροχή υπηρεσιών περιθάλψεως στον πληθυσμό. Υπολογίζεται, δτι 

καλύπτεται γιά ασθένεια τό 95$ του πληθυσμοϋντης χώρας καί δια

τίθενται γιά τήν περίθαλψη του πόροι της τάξεως του* 2$ του 'Ακα

θάριστου 'Εθνικού* Προϊόντος. Στίς χώρες της ΕΟΚ, δπου τό επίπεδο 

καλύψεως είναι της τάξεως του 90^-10®/°, οι δαπάνες κυμαίνονται 

μεταξύ 4^-6$ του 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος. 

Παρά τήν ικανοποιητική κάλυψη, ή ασφάλιση ασθενείας παρου

σιάζει σοβαρές αδυναμίες.
 ι
Η κατάτμηση της ασφαλίσεως σε μεγάλο 

αριθμό φορέων συνεπάγεται τήν αδυναμία οργανώσεως αποτελεσματικού 

συστήματος περιθάλψεως. "Εντονη είναι ή διαφοροποίηση της προστα

σίας ως προς τήν έκταση καί τήν ποιότητα των παροχών. Οι φορείς 

των μεγάλων ομάδων του πληθυσμού δέν διασφαλίζουν επαρκείς, ποιο

τικά καί ποσοτικά,, υπηρεσίες καί δέν ανταποκρίνονται στίς προσδο

κίες του πληθυσμού*. Τήν έκταση της διαφοροποιήσεως υποδηλώνει τό 

κατά κεφαλή κόστος κατά φορέα. Τό 1974 τό κατά κεφαλή κόστος 

κυμάνθηκε μεταξύ 55 δρχ. (ΤΕΒΒ)-2.7Η δρχ. (Ταμ. Τραπεζών) γιά 

τήν Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καί 231 δρχ. (ΟΓΑ) - 823 δρχ. 

(Ταμ. Τραπεζών) γιά τή νοσοκομειακή περίθαλψη. *Η συμπίεση του 

κόστους περιθάλψεως στους μεγάλους ασφαλιστικούς φορείς έγινε 

σέ βάρος της ποιότητας καί της εκτάσεως των παροχών. 

"Εντονη είναι επίσης ή διαφοροποίηση της χρηματοδοτήσεως 

τοϋ κλάδου ασθενείας των διαφόρων φορέων. Οι πόροι αντλούνται 

βασικά άπό εισφορές ασφαλισμένων καί εργοδοτών. Ή χρηματοδότηση 
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τοϋ ΟΓΑ στηρίζεται μόνο σέ κοινωνικούς πόρους, πα£ έπιχορήγησεις 

καί της Υπηρεσίας Περιθάλψεως Δημοσίων 'Υπαλλήλων σέ πιστώσεις 

του προϋπολογισμού*, μέ συμβολική συμμετοχή των ασφαλισμένων. Οι 

εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών κυμαίνονται μεταξύ 

5,5$ (ίΚΑ) - 10,5$ (Ταμ. Τραπεζών). Οι μεγάλες, αποκλίσεις ώς προς 

τό υψος των ̂ εισφορών διαφοροποιούν τό βαθμό ικανοποιήσεως των 

αναγκών των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού. 

'Από τίς παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει: δτι ο πληθυσμός: 

είναι χωρισμένος σέ κατηγορίες μέ διαφορετικές υποχρεώσεις καί 

δικαιώματα καί δτι ή έκταση καί ή ποιότητα της προστασίας είναι 

ανάλογες μέ τήν κοινωνική καί οικονομική τους θέση καί τήν επιρ

ροή πού κατά καιρούς είχαν (̂  έχουν ακόμα) ώς (κοινώνικο-οικονο-

μΐκές) ομάδες πιέσεως. 

2. Η κάλυψη πληθυσμού* 

Λ
1
Η ασφάλιση ασθενείας των διαφόρων ομάδων του πληθυσμοί 

παρέχεται από ικανό αριθμό ασφαλιστικών φορέων πού υπάγονται κατά 

κανόνα στην εποπτεία το0 *Υπουργέίου Κοινωνικών *Υπηρεσιών* Τό 

Δημόσιο καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς καί στρα

τιωτικούς; τους βουλευτές καί άλλες ειδικές κατηγορίες του πλη

θυσμοί (Βλ.-Παράρτημα III). 'Επίσης καλύπτονται άπό προνοιακά 

προγράμματα του Υπουργείου Κοινωνικών *Υπηρεσιών τά άτομα πού 

είναι ανασφάλιστα καί δέν έχουν επαρκείς πόρους. Λόγω των επι

καλύψεων της ασφαλίσεως, της υπαγωγής ίκανοο άριθμοϋ ατόμων σέ 

δύο φορείς, δέν υπάρχουν ακριβή στοιχεία ώς προς τήν έκταση της 

καλύψεως, *Υπολογίζεται δτι ή έκταση της καλύψεως της ασφαλίσεως 

γιά ασθένεια σέ ποσοστό του πληθυσμοί) είναι της τάξεως τοϋ* 95$» 
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θά μποροϋσε νά υποστηριχθεί δτι καλύπτεται τό σύνολο σχεδόν του 

πληθυσμού πού 'έχει ανάγκη προστασίας. Πρέπει όμως νά σημειωθεί 

δτι ή παραπάνω ποσοτική* στάθμιση προσδιορίζει απλώς τό ποσοστό* 

του πληθυσμοί πού έχει κάποια κάλυψη, ανεξάρτητοι άπό τή*ν πληρό

τητα της προστασίας. 

"Οπως προκύπτει άπό τόν Πίνακα 4 οι μεγάλες ομάδες το0 

πληθυσμοϋ καλύπτονται άπό τέσσερις βασικούς φορείς, τό* ΙΚΑ (μισθω

τοί ιδιωτικοο δικαίου), τόν ΟΓΑ (αγρότες), τό TEBE (βιοτέχνες καί 

επαγγελματίες) καί τό Δημόσιο (δημόσιοι υπάλληλοι). Υπολογίζεται 

δτι τό ΙΚΑ καί ò ΟΓΑ καλύπτουν τό 75$ περίπου του πληθυσμοο. Όι 

υπόλοιποι φορείς εϊναι μικροο μεγέθους, καλύπτουν δηλαδή περιόρι-

σμένον άρςθμό ασφαλισμένων. Τό μέγεθος τοϋ φορέα φαίνεται δτι 

συναρτάται πάντα μέ τό σύστημα περιθάλψεως πού εφαρμόζεται· Στους 

πολύ μεγάλους φορείς δπως τό ΙΚΑ καί τόν ΟΓΑ εφαρμόζονται συστή

ματα άμεσης καλύψεως. Οι υπηρεσίες παρέχονται στό ΙΚΑ άπό γιατρούς 

πού υπηρετούν ως υπάλληλοι καί αμείβονται μέ μισθό, καί στον ΟΓΑ 

άπό γιατρούς πού αμείβονται μέ μισθό άπό τό Δημόσιο. Οι φορεΐς 

πού καλύπτουν περιορισμένο αριθμό ασφαλισμένων, πού κατανέμεται 

άνισα στό χάρο, προσφεύγουν στην έμμεση κάλυψη, παρέχουν δηλαδή 

περίθαλψη στους ασφαλισμένους μέ ανεξάρτητους γιατρούς μέ τους 

οποίους συμβάλλονται. Οι αμοιβές των γιατρών στην περίπτωση αυ

τή καθορίζονται κατά κανόνα κατά ιατρική πράξη. 

Στίς χώρες της ΕΟΚ ή κάλυψη της ασφαλίσεως ασθενείας-

στίς αρχές τή*ς ΐΟετίας του 1970 κυμαίνονταν μεταξύ 90$ (Γερμα

νία) -\100$ (Γαλλία). Περιπτώσεις μερικής καλύψεως παρατηροϋνται 

επίσης σ'ορισμένες χώρες της ΕΟΚ, στην 'Ολλανδία π.χ. τό 75$ 
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του πληθυσμοϋ έχει πλήρη περίθαλψη ενώ τό 100$ τοϋ πληθυσμού καλύ

πτεται μόνο γιά τους σοβαρούς κινδύνους.
 ν
Η κάλυψη είναι συνήθως 

ανεπαρκής ¥\ μερική γιά ορισμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελμα

τιών ^ γιά τους απασχολουμένους γ.ιά.δικο τρυς λογαριασμέ· 

"Ενδειξη γιά τή· διαφοροποίηση της προστασίας τών ομάδων 

του πληθυσμού* δίνουν τά στοιχεία της δαπάνης *πατά κεφαλή δικαιού

χου τ6 1974 στον Πίνακα 4. *3 έντονη διαφοροποίηση της δαπάνης 

γιά τήν ανοικτή περίθαλψη (Ιατροφαρμακευτική) ·πού κυμαίνεται 

μεταξύ 55 δρχ. (TEBE) -'2*714 δρχ. (Ταμ." Τραπεζών) αποκαλύπτει 

υποτυπώδη ̂  μερική κάλυψη _γιά βασικές ομάδες πληθυσμοί), όπως τους 

αγρότες καί τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σχετικά περιορισμένες 

είναι οι αποκλίσεις της δαπάνης κατά κεφαλή δικαιούχου γ^ά νοσο

κομειακή περίθαλψη. Κυμαίνονται μεταξύ 231 δρχ. (ΟΓΑ) καί 823 δρχ. 

(Ταμ. Τραπεζών). Προφανώς η διαφοροποίηση της προστασίας στην 

κλειστή περίθαλψη εϊναι μάλλον ποιοτική. 

*Η ανεπάρκεια, ποσοτική καί ποιοτική,ττ|ς καλύψεως των 

αναγκών στή χώρα μας προκύπτει καί άπό τή συγκριτική θεώρηση του 

επιπέδου προστασίας, άπό τους πύρους δηλαδή πού διατίθενται γιά 

τήν ασθένεια. Οι δαπάνες γιά τήν ασθένεια σέ ποσοστό του* 'Ακα

θάριστου 'ϊ&νικου Προϊόντος ήταν τό 1972 τ?|ς τάξεως του 6$ στή 

Γερμανία, Δανία, 'Ιταλία καί 'Ολλανδία, 5$ στή Γαλλία, Αγγλία 

καί 4$ στό Βέλγιο, Λουξεμβούργο καί 'Ιρλανδία, ενώ στή χώρα μας 

είναι της τάξεως τοϋ 2$. *Η μεγάλη απόκλιση της δαπάνης γιά τήν 

ασθένεια στή χώρα μας δεν δικαιολογείται άπό^τό συγκριτικά χαμη

λό επίπεδο των μισθών των γιατρών καί τών αμοιβών τών ιατρικών 

πράξεων. Οι πόροι πού διατίθενται ειναι ανεπαρκείς. 
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Φαίνεται καθαρά άπό τα παραπάνω στοιχεία δτι στή χώρα 

μας δεν αποδίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 

περιθάλψεως τοϋ πληθυσμού. *Η συμπίεση τΨ\ς δαπάνης έγινε μέ τά 

εφαρμοζόμενα συστήματα μαζικής ιατρικής καί τήν ανορθόδοξη πολι

τική γιά τίς αμοιβές των γιατρών καί τά νοσηλεία σέ βάρος της 

ποιότητας υπηρεσιών καθώς· καί μέ τη* μερική κάλυψη των αναγκών. 

Βασικό πρόβλημα της ασφαλίσεως.της ασθενείας είναι η ανεπάρκεια 

των πόρων πού διατίθενται άπό τους βασικούς φορείς IO., TEBE, ΟΓΑ. 

Η χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών καί η ελλιπής σέ έκταση κά

λυψη ομάδων τοο πληθυσμού Ιχουν ώς συνέπεια τήν επιβάρυνση τοϋ 

ασφαλισμένου μέ πρόσθετες δαπάνες. Άπό στοιχεία της ΕΣΙΕ γιά τίς 

δαπάνες των νοικοκυριών υπολογίζεται δτι η ιδιωτική δαπάνη γιά 

περίθαλψη ήταν τό 1974-της τάξεως των 12 δισ. δραχμών. Σημειώ

νουμε δτι η συνολική δαπάνη τοϋ Δημοσίου (ασφαλιστικοί φορείς καί 

Κράτος) ήταν 12,3 δισ. δρχ. τό 1974. "Οπως φαίνεται άπό στοιχεία 

της ΕΣΥΕ ή Ιδιωτική δαπάνη κατανέμεται: 50$ γιά ιατρική περίθαλ-

ψη^ 30$ γιά φάρμακα καί 20$ γιά νοσοκομειακή περίθαλψη. *Η έκτα

ση της ιδιωτικής δαπάνης γιά ιατρική περίθαλψη δταν τό 95$ του* 

πληθυσμού είναι ασφαλισμένο δημιουργεί τεράστιο ηθικό'θέμα·. 

Μέρος της,Ιδιωτικής αύτ'ης δαπάνης οφείλεται ασφαλώς στίς'ανεπάρ

κειες, ποιοτικές καί ποσοτικές, της ανοικτής περιθάλψεως, τό 

υπόλοιπο καί σημαντικότερο δμως μέρος θά πρέπει νά οφείλεται σέ 

παράτυπες καί παράνομες αμοιβές γιατρών. 

3. Παροχές σέ είδος 

Η εκτίμηση των παροχών πού χορηγούν οι διάφοροι φορείς 

είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των μεγάλων ποσοτικών καί ποιοτικών 



- 114 -

διαφςρών. *Ε διαφοροποίηση ;υης εκτάσεως τών παροχών είναι δυνατό 

νά εκτιμηθεί. *,Η στάθμιση δμως της διαφοροποιήσεως της ποιότητας 

της περιθάλψεως απαιτεί μακροχρόνια μελέτη σέ βάθος· Παρέχονται 

συνεπδίς παρακάτω, γενικές διαπιστώσεις κοινής αποδοχές. 

3·1. "Εκταση παροχών
 Η

 —
 Ν

· '.
 4 

Στον Πίνακα 5 γίνεται συνοπτική* παρουσίαση του ε'ίδους 

των παροχών των βασικών φορέων. Είναι φανερό, τουλάχιστο γιά 

τή*ν €κταση των νομοθετημένων παροχών, δτι τό ΙΚΑ. καί τό Δημόσιο 

υπερτερούν, -ακολουθούν τά Ταμεία τών 5 Τραπεζών, καί τά ταμεία 

προσωπικού ΟΤΕ καί ΔΕΗ. Πρέπει πάντως νά σημειωθεί, δτι
%
οι φο

ρείς αυτοί προσφέρουν πλήρες φάσμα υπηρεσιών ανοικτής κα;ί κλει*-

σ τ % περιθάλψεως, οι μικρές διαφορές πού* εμφανίζονται στή*ν έκτα

ση
 :
των παροχών τους αφορούν μόνο δευτερεύουσες πρόσθετες υπηρε

σίες. Παρά τή*ν πληρότητα των παροχών τόϋ HCÄ η γενική εντύπωση 

είναι δτι
 λ
η περίθαλψη τοΟ ΊΣΑ δέν εϊναι ικανοποιητική. Η έντύ**-

πωση ;αίιτ^οφείλεται στη*, χαμηλή* ποιότητα της πέριθάΧψεως. . Είναι 

συνεπώς απαραίτητη η εξέταση της ποιότητας των παροχών, προκει

μένου νά αξιολογηθεί ή περίθαλψη πού*'παρέχεται άπό τούν διάφο

ρους φορείς; ··.·* ·
: 

*Η έκταση τών παροχών των βασικών φορέων ΟΓΑ καί TEBE 

εϊναί περιορισμένη όσον άφορα τή*ν ανοικτή περίθαλψη. Οι ασφαλι

σμένοι τών φορέων αυτών έχουν περίθαλψη μόνο άπδ γιατρούς παθο-
S 

λόγους καί δχι φαρμακευτική* καί πρόσθετη περίθαλψη, ούτε προθέ

σεις. Οι αγρότες πού* κατοικούν στά αστικά κέντρα, στερούνται 

καί αυτή* τή*ν περιορισμένη ανοικτή* περίθαλψη γιατί στά κέντρα 

αυτά δέν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί. Οι ασφαλισμένοι τοϋ ΤΑΕ 

καί του ΤΣ1ΑΪ δέν Εχουν ανοικτή* περίθαλψη» 
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*Η έκταση της καλύψεως στα μικρά ταμεία.βρίσκεται σε εν-
ι ι i Ι ! ! 1 .' 

διάμεσο επίπεδο. Τά ταμεία αυτά έχουν κατά κανόνα μεγαλύτερη 

έκταση παροχών άπό τόν ΟΓΛ, τό $ΕΒΞ, τό ΤΣΜ καί τό ίΤΑΕ, αλλά δέν 

Εχουν τήν πληρότητα το0 ΙΚΑ, του Δημοσίου καί των Ταμείων προσω-

πικΌΟ ΔΕΗ, ΟΤΕ καί των Τραπεζών. 

Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι μόνο δύο άπό τους βασικούς 

φορείς παρέχουν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, τό ΙΚΑ καί τό Δη

μόσιο. *Η προληπτική δράση στους φορείς αυτούς είναι περιορισμέ

νης εκτάσεως. *Η παραγνώριση της προληπτικής δράσεως, άπό τους ασφα

λιστικούς οργανισμούς 'έχει δυσμενείς επιπτώσεις στό κόστος της 

περιθάλψεως. •,. | 

3.2. Ποιότητα παροχών ! 

*Η αξιολόγηση της: ποιότητας των διαφόρων υπηρεσιών είναι 

πάντοτε δύσκολη *καί
;
 συχνά οδηγεί σέ εσφαλμένες διαπιστώσεις σχετι

κά μέ τήν προστασία πού προσφέρουν οι διάφοροι ασφαλιστικοί οργα

νισμοί. Η ëvvoia της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας έχει βασικά 

δύο διαστάσεις. *Η μία είναι ή καθαρή επιστημονική αξία των υπη

ρεσιών, ή αποτελεσματικότητα τους γιά επιτυχημένη καί γρήγορη 

αποκατάσταση της υγείας του άρρωστου καί γιά τήν πρόληψη επιπλο

κών. Η δεύτερη διάσταση τηΥ ποιότητας είναι συχνά ανεξάρτητη 

άπό τήν πρώτη καί άφορα τόν τρόπο καί τίς συνθήκες παροχής των 

υπηρεσιών. Παράγοντες πού συντελούν σέ υψηλή ποιότητα αύτοϋ του* 

είδους είναι ο βαθμός άνέσεως, πού εξασφαλίζεται στον άρρωστο, 

ο; σεβασμός προς τό ατομό του, ή έλλειψη γραφειοκρατικών διαδικα

σιών κλπ. Οι εσφαλμένες διαπιστώσεις οφείλονται βασικά σέ σύγχυ

ση ως προς τή διάσταση, πού λαμβάνεται υπόψη γιά τήν αξιολόγηση 

της ποιότητας της περιθάλψεως. 
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... Γιά τήν αξιολόγηση της ανοικτής περιθάλψεως (ιατρικές 

καί φαρμακευτικής) πού παρέχουν οι διάφοροι φορείς θα πρέπει νά 

εξετασθούν, τά διάφορα συστήματα παροχής υπηρεσιών πού χρησιμο

ποιούνται. Η βασική διαφοροποίηση είναι ανάμεσα στό σύστημα του 

ΙΚΑ πού λειτουργεί μέ δικές του υγειονομικές υπηρεσίες καί μέ έμ

μισθους γιατρούς (άμεση κάλυψη αναγκών) καί της Υπηρεσίας Περι

θάλψεως Δημοσίων Υπαλλήλων καί πολλών άλλων μικρών φορέων πού 

δεν έχουν δικό τους δίκτυο υπηρεσιών καί συμβάλλονται μέ ανεξάρ

τητους γιατρούς, τους οποίους αμείβουν κατά πράξη (Εμμεση κάλυψη 

αναγκών). 

. Γιά τά Ταμεία πού εφαρμόζουν τήν κατά πράξη αμοιβή.έχει 

^θεσπιστεί κρατικό τιμολόγιο μέ χαμηλές αμοιβές, 'Επειδή τό σύστη

μα αυτό εφαρμόζεται καί από τό .Δημόσιο καί, υπάρχει άμεση σχέση
ν 

τών αμοιβών rcföv γιατρών πού συμβάλλονται μέτήν Υπηρεσία ̂ Περιθάλ

ψεως Δημο,σίων Υπαλλήλων., μέ τή δαπάνη του προϋπολογισμοί γ&ά τήν 

περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων, εϊναι δυνατό νά οδηγεί σε καθήλο-

ση τών αμοιβών σέ χαμηλά επίπεδα, Τό γεγονός οτι ή νομοθεσία εκι-

βάλλει στά Ταμεία πού εφαρμόζουν τό σύστημα της κατά πράξη αμοι

βής ν« χρησιμοποιούν τό κρατικό τιμολόγιο £χει ώς αποτέλεσμα νφ 

παρατηρείται μιά εξαιρετικά υψηλή "λανθάνουσα συμμετοχή" (κρυφή,,, 

συμμετοχή) τών ασφαλισμένων στά έξοδα της ανοικτής περιθάλψεως^, 

δταν οι αμοιβές τών γιατρών είναι. 2-6 φορές μεγαλύτερες άπ'αυτές, 

πο,ύ προβλέπει τό κρατικό τιμολόγιο γιά τίς επισκέψεις. '.Αλλά καί 

στην περίπτωση ακόμα πού ο γιατρός δέχεται τό κρατικό τιμολόγιο 

υπάρχουν επιφυλάξεις όσον άφορα, τήν ποιότητα της περιθάλψεως ̂  

γιατί είναι επόμενο νά περιορίζει, ò γιατρός τό χρόνο της έξετά-, 

σεως γιά νά ασχοληθεί μέ τήν ελεύθερη πελατεία του. 
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Πρέπει νά σημειωθεί, δτι παρά τήν υιοθέτηση ι % κατά 

πράξη ά|1οιβης άπό αριθμό φορέων, δέν έχει ακόμα επιτευχθεί η 

σύνταξη σύγχρονης όνοματολογίας των ιατρικών πράξεων καί η ορθο

λογική τους κοστολόγηση, .μέ συνέπεια νά επιτείνεται τό πρόβλημα 

της λανθάνουσας συμμέτοχης. Τέλος, ή έλλειψη μεθοδεύσεως γιά τήν 

αναπροσαρμογή τών ιατρικών πράξεων ανάλογα μέ τή*ν εξέλιξη τοϋ κό

στους ζωής υποχρεώνει τους γιατρούς νά καταγγέλλουν τίς συμβάσεις 

τους μέ τους. φορείς, όταν οι αμοιβές καθηλώνονται σέ απαράδεκτα 

επίπεδα· 

*0 τρόπος πραγματοποιήσεως της περιθάλψεως στίς υγειονο

μικές 'υπηρεσίες του ΙΚΑ παρουσιάζει σοβαρές ατέλειες *στά μεγάλα 

κέντρα," στην Αθήνα, καί στον Πειραιά. Τα πολυϊατρεία δέν είναι 

επαρκώς αποκεντρωμένα, τά περισσότερα προγραμματίστηκαν στή 10ετ& 

..του* 50 κα"ί δέν ανταποκρίνονται στή σημερινή δύναμη τον ασφαλισμέ

νων καί στην κατανομή τους στ'ό χώρο.
 Λ
Η μαζική προσέλευση των δι

καιούχων στά ιατρεία, λόγω
:
 της έντονης αυξήσεως τΨ\ς ζητήσεως υπη

ρεσιών πού παρατηρήθηκε τά τελευταία χρόνια^ ενώ παράλληλα δέν 

αυξήθηκε ανάλογα καί ο αριθμός των γιατρών, δημιουργεί σοβαρά προ

βλήματα. Παρατηρείται συνήθως μακρός χρόνος αναμονές των ασφαλι

σμένων,, πού οφείλεται στην ανάγκη νά εξασφαλιστεί' έγκαιρα εισιτή

ριο γιά εξέταση άπό τό γιατρό, καί περιορισμένος σχετικά χρόνος 

στή διάθεση τών γιατρών γιά εξέταση των ασφαλισμένων. Τό εισιτή

ριο καθορίζει τή" σειρά προτεραιότητας τοίΓ ασφαλισμένου γιά τό 

γιατρό ττ5ς αρεσκείας του, άλλα παράλληλα,στίς ώρες αιχμής τουλά

χιστο, χρησιμοποιείται καί σάν δελτίο διανομής τών υπηρεσιών. 'ÏW-

δίδονταΐ 20 μέ 22 κατά ίιέσο δρο εισιτήρια γιά κάθε γιατρό καί 

γιά 4 ώρες απασχολήσεως του* γιατροϋ. 'Εάν* προσέλθουν περισσότεροι 
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άπό 2p ασφαλισμένοι γιά τό συγκεκριμένο γιατρός δέν μπορούν νά 

εξεταστούν, πρέπει, νά νξαναπανε νωρίς άλλη μέρα γ t ^ νά προλάβουν 

ενα άπό. τά εισιτήρια. *Η μαζική προσέλευση δικαιούχων σ'ορισμένες 

ώρες καί μέρες επιτείνει τά προβλήματα· Τό σύστημα τη*ς ανοικτής 

περιθάλψεως μέσω τΩν πολύ ιατρείων, θά πρέπει νά επανεξεταστεί, γιατί 

δέν επιτρέπει στο* γιατρό* νά γνωρίσει τήν ιδιοσυστασία καί τό νοσο

λογικό* ιστορικό τοΟ δικαιούχου καί δέν του* παρέχει τήν ευχέρεια 

τη*ς συνεκτιμήσεως των ιατρικών δεδομένων μέ τόύς διάφορους οικο

γενειακούς καί κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες, πού παίζουν ούλο 

γιά τήν αιτιολογία, τήν πρόγνωση καί θεραπεία γιά πολλές άπό τ ί ς 

ασθένειες* 

•Τέλος τά σύστημα τη*ς ανοικτές περιθάλψεως μέσω τον πολυ-

ι'ατρείων δέν βοήθα στή δημιουργία προσωπικές συνδέσεως, ανάμεσα .. 

στό γιατρό καί στάν ασφαλισμένο καί στά μέλη τη*ς οικογένειας του 

καί άκύμα επιτρέπει τήν άσκοπη περιπλάνηση του* άρρωστου σέ γιατρούς 

διαφόρων ειδικοτήτων, ένΩ θά έπρεπε νά διασφαλίζεται ή παραπομπή 

στό* γιατρό ειδικότητας από τόν παθολόγο, διαδικασία βασικές σημα

σίας γιά τήν ορθολογική λειτουργία ενός συστήματος περιθάλψεως. 

Οι ατέλειες του* συστήματος υποχρεώνουν έτσι ενα μεγάλο αριθμό 

ασφαλισμένων νά καταφεύγει σέ Ιδιωτικούς γιατρούς, ένΩ πληρώνουν 

εισφορές γιά περίθαλψη. 

Πρέπει νά σημειωθεί, δτι σ'ορισμένα υποκαταστήματα του* 

ΙΚΑ εφαρμόζεται έδω καί 10 χρόνια μιά μορφή "οικογενειακού*"..για-, 

τρου*. Ό ασφαλισμένος &χει τήν ευχέρεια νά διαλέξει, ανάμεσα, ν, 

στους έμμισθους γιατρούς του* ΙΚΑ της περιοχής του, τόν οί,κογενεια-

κό γιατρό, στου* οποίου τό ιδιωτικό γραφείο προσφεύγει, δταν 
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αρρωστήσει αυτός καί τά μέλη της οικογένειας του. Αυτή ή ̂ όρφη 

τ^ς ανοικτές περιθάλψεως έχει βελτιώσει αξιόλογα τόν τρόπο παρο

χές τών υπηρεσιών. Χρειάζεται δμως νά βελτιωθεί ακόμα περισσότε

ρο, γιατί δέν θεωρείται επαρκής ή απασχόληση έπί 4 ώρες τήν ημέρα 

ενός γιατρού* ώς οικογενειακού*, γιά* 1,800 ασφαλισμένους κατά μέσο 

ορο. 

Δυσκολίες γιά τή βελτίωση ανακύπτουν άπό τή μεριά τον 

γιατρών πού δέν φαίνεται νά συνειδητοποιούν απόλυτα τους ορούς 

κάτω άπό τους οποίους πρέπει νά λειτουργεί" ò θεσμός του* οικογε

νειακού* γιατρού*· Γιά τή βελτίωση θά άπαιτη&εΓ εξασφάλιση περισ

σότερων ωρών απασχολήσεως κατά γιατρό, ελεύθερη τηλεφωνική επικοι

νωνία γιατρού* καί αρρώστου καί μεγαλύτερος αριθμός επισκέψεων κατά 

μέσο δρο στό σπίτι του* αρρώστου. Μ'αυτές τίς προϋποθέσεις ή γενί

κευση τοΟ οικογενειακού* γιατρού στό DCA. θά συμβάλει σημαντικά στή 

βελτίωση τ?*ς υφιστάμενης καταστάσεως. 

Στίς επαρχίες, λόγω τής άνισης κατανομές των γιατρών 

στή χώρα^ τό ΙΚΑ δέν μπορεί μερικές φορές νά διασφαλίσει τόν απαι

τούμενο αριθμό γιατρών είδικότητας,έτσι ύποχ()εώνεται ò ασφαλισμέ

νος νά πάει στό κοντινότερο ιατρείο μέ δαπάνες του* ΙΖΑ. *0 χρόνος 

πού απαιτείται καί ή πρόσθετη ταλαιπωρία αποθαρρύνει τήν προσφυγή 

των ασφαλισμένων στους γιατρούς, καί είναι ένας άπό τους.βασι

κούς λόγους γιά τους οποίους ή χρησιμοποίηση των ιατρικών υπηρε

σιών' στό ΙΚΑ άπό τους ασφαλισμένους παρουσιάζει αξιόλογη διαφορο

ποίηση ανάμεσα ατά μεγάλα αστικά κέντρα καί τίς επαρχίες. 

Στην άνιση κατανομή τών γιατρών καί τή μή ορθολογική 

κατανομή τον αγροτικών Ιατρείων οφείλονται καί τά προβλήματα 
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περιθάλψεως των ασφαλισμένων στ<5ν 0FA. Στίς αγροτικές περιοχές 

τό πρόβλημα γίνεται οξύτερο. *Η απροθυμία των γιατρών νά υπηρε

τήσουν καί η έλλειψη, κινήτρων ανάγκασε τό Κράτος νά υποχρεώσει 

τους νέους γιατρούς να ύπηρετοϋν στίς αγροτικές περιοχές.1-2 χρό·-

νια για νά* καλυφθούν.οι ανάγκες. Οι γιατροί αυτοί δέν έχουν τήν, 

απαιτούμενη πείρα, είναι, απομονωμένοι άπό τά αστικά κέντρα καί 

δέν Εχουν τήν απαραίτητη συνεργασία των ειδικευμένων γιατρών των 

νοσοκομειακών μονάδων, τον εργαστηρίων καί διαγνωστικών κέντρων· 

*Υποτυπ(δδης τέλος εϊναι ή παροχή φαρμάκων. Οι, ατέλειες x % παρο

χής της ανοικτής περιθάλψεως πρέπει νά αντιμετωπιστούν,κατά τό 

δυνατέ.
 >

 ..
 Ν 

Στό ΤΕΕΕ επίσης υπάρχουν προβλήματα γιατί ή μορφή τ?}ς 

περιθάλψεως πού εφαρμόστηκε μέ γιατρούς αμειβόμενους ανάλογα μέ 

τόν αριθμό των ασφαλισμένων δέν φαίνεται νά ικανοποίησε τους για*-

τρούς τον μεγάλων αστικών κέντρων καί παρατηρείται τάση γιά καταγ

γελία τον συμβάσεων. Στην επαρχία τό σύστημα αυτό άμοίβης τον.. 

γιατρών δέν έγινε αποδεκτό άπό τους Ιατρικούς συλλόγους, *Η 

κατάσταση αυτή προβληματίζει τους υπευθύνους καί γίνεται σκέψη 

γιά τήν αντιμετώπιση τοΟ προβλήματος μέ τήν καθιέρωση συστήματος 

έμμισθου γιατροΟΥ Είναι γεγονός πάντως δτι τά τρία χρόνια πού 

λειτουργεί τό σύστημα δέν επιτρέπουν ακόμα τήν αξιολόγηση της 

υφιστάμενης καταστάσεως. 

"Καί στην κλειστή περίθαλψη εφαρμόζονται συστήματα άμεσης 

καί έμμεσης καλύψεως των αναγκών. Οι φορείς γιά τήν κάλυψη των 

αναγκών συμβάλλονται μέ τίς ιδιωτικές κλινικές, τά. κρατικά νοσο

κομεία" καί τά νοσηλευτικά ιδρύματα αγαθοεργού* πρωτοβουλίας* 
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'Ελάχιστοι φορείς παρέχουν επίσης υπηρεσίες σέ Ιδιόκτητα θεραπευ~. 

τήρια. *Η έκταση των παροχών καί ή διάρκεια της νοσηλείας εϊναι > 

γενικά ικανοποιητικές. Παρατηρείται δμως έντονη διαφοροποίηση 

της ποιότητας της παρεχόμενης περιθάλψεως. Μέ βασικό" κριτήριο 

τήν καθαρή επιστημονική αξία της παρεχόμενης νοσηλείας θά μποροϋσε 

νά υποστηριχθεί, οτι σέ γενικές γραμμές η ποιότητα της περιθάλ

ψεως πού παρέχουν πολλές ιδιωτικές κλινικές εϊναι χαμηλότερη άπό 

τήν ποιότητα των κρατικών νοσοκομείων καί των νοσηλευτικών ιδρυ

μάτων. Παρά τήν εντύπωση άνέσεως καί εξυπηρετήσεως πού έμφανί- , 

ζουν^ πολλές Ιδιωτικές κλινικές δέν εϊναι άρτια στελεχωμένες μέ 

επιστημονικό προσωπικό καί εγκαταστάσεις πού νά εγγυώνται ικΙ̂ ηλης 

στάθμης περίθαλψη. Ή περίθαλψη στή Γ" θέση ενός μεγάλου εξοπλι

σμένου κρατικοί? νοσοκομείου εϊναι, άπό νοσηλευτική καθαρά άποψη, 

ανώτερη άπό τήν παρεχόμενη άπό τίς περισσότερες ιδιωτικές κλινι

κές. Η εξασφάλιση συνεπώς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κλειστές 

περιθάλψεως εξαρτάται άπό τή δυνατότητα άμεσης καλύψεως τον αναγ

κών. 'Από τήν άποψη αυτή οι ασφαλισμένοι τοϋ ΟΓΑ καί τοϋ Δημοσίου 

εϊναι σέ πλεονεκτικότερη θέση άπό τους ασφαλισμένους του DCA, 

γιατί τό ΙΚΑ λόγω της στενότητας των κρεββατιών των κρατικών νοσο

κομείων στα μεγάλα αστικά κέντρα προσφεύγει κατ'ανάγκη στην Ιμ-

μεση κάλυψη, στίς ιδιωτικές κλινικές. *Η δυνατότητα βελτιώσεως 

ττ}ς κλειστές περιθάλψεως συναρτάται στενά μέ τήν κατάσταση της 

κρατικής νοσοκομειακής υποδομής. 

*Η νοσηλεία τοϋ μεγάλου δγκου των ασφαλισμένων στή Γ'θ£-

ση σέ θαλάμους 15-20 ασθενών δεν διασφαλίζει επαρκείς ανέσεις· 

Η ανεπάρκεια εξάλλου της στελεχώσεως τών νοσοκομείων τών επαρ

χιών υποχρεώνει μεγάλο ποσοστό άρρωστων 30^-35$, κυρίως αγρότες, 
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νά καταφεύγει στά νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων. 

*Η συρροή των ασφαλισμένων στα μεγάλα αστικά κέντρα συνε

πάγεται ταλαιπωρία καί πρόσθετες δαπάνες γιά τ<5ν άρρωστο καί τήν 

οικογένεια του. 'Επίσης έχει ως συνέπεια τη* συμφόρηση των κρατι

κών νοσοκομείων στα αστικά κέντρα καί τήν υποβάθμιση της ποιότη

τας των υπηρεσιών γιά τους ασφαλισμένους όλων των φορέων. 

Πρόβλημα γιά δλους τους φορείς έδημιούργησε η πολιτική 

πού ακολουθήθηκε γιά τά νοσηλεία. *Η έκλειψη ορθολογικές κοστο-

λογήσεως καί η καθτ^.ωση των νοσηλείων επί χρόνια στό παρελθόν, 

οδήγησε σέ υποβάθμιση της ποιότητας της περιθάλψεως των ιδιωτι-
 ι 

κων κλινικών λόγω της ανάγκης συμπιέσεως του κόστους λειτουργίας 

καί σέ διαχειριστικά ελλείμματα στά κρατικά νοσοκομεία, πού* υπο

χρεώθηκε νά καλύψει ο προϋπολογισμός. *Η προβλεπόμενη επίσης δια

φοροποίηση των τιμών των Ιατρικών πράξεων, εξετάσεων,εγχειρίσεων 

κλπ. ανάλογα μέ τή θέση νοσηλείας συνεπάγεται τή"ν υπέρμετρη έπι-

βάρυνση το0 ασφαλισμένου, δταν επιθυμεί νά νοσηλευθεί σέ θέση 

ανώτερη άπ'αυτήν πού δικαιούται άπό τό Ταμείο του. Κρίνεται απα

ραίτητη ή -αναμόρφωση τ9)ς πολιτικής νοσηλείών. ν
 ·. 

3·'3· Χρησιμοποίηση των μέσων πού διατίθενται 

·. ·• Η δωρεάν περίθαλψη 'έχει ως αποτέλεσμα τήν άμβλυνση του 

αισθήματος ευθύνης τόσο των ασφαλισμένων δσο καί των γιατρών. 

Προκειμένου συνεπώς νά εξασφαλισθεί ορθολογική χρησιμοποίηση των 

μέσων καί νά -αποφευχθεί υπέρμετρη επιβάρυνση των φορέων καί σπα

τάλη πόρων,·, προβλέπονται άπό τά διάφορα συστήματα συλλογικής καλύ

ψεως, των αναγκών μηχανισμοί έλεγχου των ασφαλισμένων καίλων για

τρών, ώστε η κατανάλωση υπηρεσιών νά περιορίζεται στίς πραγματικά 

αναγκαίες. 
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Γιά τήν ορθολογική χρησιμοποίηση των μέσων δσον άφορα 

τους ασφαλισμένους προβλέπονται στίς ευρωπαϊκές χώρες: 

α. Η παραπομπή του ασφαλισμένου άπό τ<5 γενικό γιατρό σέ 

γιατρούς ειδικότητας· ν0 μηχανισμός αυτός εϊναι αποτελεσματικός 

δταν λειτουργεί' τό σύστημα του οικογενειακού γιατρού κατά τρόπο 

ικανοποιητικό. *Η έλλειψη του f] η ελαστικότητα της εφαρμογές του 

οδηγεί σέ αλόγιστη προσφυγή τοΪ5 ασφαλισμένου σέ γιατρούς ειδικό

τητας· Τό πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζουν στη* χώρα μας δλοι οι φο

ρείς καί κυρίως τό HCA, οπού ò ασφαλισμένος μπορεί νά επισκεφθεί 

δσους γιατρούς θέλει στα πολυϊατρεΓα. 

β,ιΗ κάρτα ασθενείας. 'Εκδίδεται γιά κάθε ασφαλισμένο κάί 

γιά ορισμένο χρονικό διάστημα, τρίμηνο συνήθως, γιά τό γιατρό 

τη*ς αρεσκείας του. Στό διάστημα αυτό ò ασφαλισμένος δέν Ιχει 

δικαίωμα νά προσφύγει σ'αλλο γιατρό παρά μόνο δταν τόν παραπέμ

ψει ò γιατρός του. *0 μηχανισμός αυτός δέν προβλέπεται στή χώρα 

μας* 

γ« *Η συμμετοχή το0 ασφαλισμένου στό κόστος περιθάλψεως. *Η 

συμμετοχή προβλέπεται κυρίως στίς χώρες πού εφαρμόζουν σύστημα 

κατά πράξη αμοιβής τον γιατρον, γ ιατί τό σύστημα jxtaó δίνει, από

λυτη ελευθερία στον ασφαλισμένο καί στό γιατρό καί. 'έχει ως αποτέ

λεσμα τόν πολλαπλασιασμό των Ιατρικών πράξεων. Στή χώρα μας -δέν 

προβλέπεται κατά κανόνα συμμετοχή των ασφαλισμένων στό κόστος.της-

άνοικτης καί κλειστής περιθάλψεως τουλάχιστον γιά τους άμεσα ι; ·.· 

ασφαλισμένους. Συμμετοχή προβλέπεται συνήθως γιά τά φάρμακα. *Η 

συμμετοχή ως μηχανισμός έλεγχου τ9\ς ζητήσεως 'έχει σοβαρά μειο

νεκτήματα, γιατί επιβαρύνει υπέρμετρα τ ίς χαμηλές εισοδηματικές 
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ομάδες τοϋ πληθυσμού καί αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τιμωρία γιά 

τά άτομα πού πρέπει νά προσφύγουν στίς υπηρεσίες υγείας, Η περι

στολή τΐΐς ζητήσεως -είναι προτιμότερο συνεπώς νά γίνεται μέ αλλά 

μέσα. 

Μέ τους παραπάνω μηχανισμούς επιδιώκεται ò έλεγχος της 

υπερκαταναλώσεως υπηρεσιών υγείας άπδ τους ασφαλισμένους καί κυ

ρίως τά ηλικιωμένα άτομα. Τό φαινόμενο αυτό οφείλεται σέ ψυχο

λογικούς λόγους, ό ασφαλισμένος δταν χρησιμοποιεί τίς υπηρεσίες 

υγείας δέν συνειδητοποιεί δτι πληρώνει γιά τίς υπηρεσίες, γιατί 

ò χρόνος προσφυγής στό γιατρό δέν συμπίπτει μέ τό χρόνο καταβολής 

τών. εισφορών.
;
 Στά ηλικιωμένα άτομα εξάλλου τό άγχος γιά τό θά

νατο, πού μεγαλώνει μέ τήν ηλικία, καί ή έλλειψη απασχολήσεως* 

ενθαρρύνει τήν αλόγιστη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υγείας· 

.,· .Γιά τήν περιστολή της ζητήσεως υπηρεσιών άπό τους άσφα--

λισμένους θά πρέπει νά γενικευθεί σταδιακά ò θεσμός τοΟ οίκόγε— • 

νειακου γιατροΟΥ 'ΒΛίσης παρά τά^μειονεκτήματα κρίνεται αναγκαία 

ή θέσπιση συμμέτοχης στό κόστος γιά τήν περίθαλψη άπο" γιατρούς
 Λ 

ειδικότητας, δταν ο ασφαλισμένος "προσφεύγει άπ' ευθείας;. προκει

μένου νά συνειδητοποιήσουν οι ασφαλισμένοι καί νά αποδεχθούν τήν
Ν 

ανάγκη γιά πειθαρχημένη κατανάλωση υπηρεσιών· 

0 θεσμός ελέγχου των γιατρών άπό ειδικούς γιατρούς 

ελεγκτές προβλέπεται άπ'δλους τους φορείς ασφαλίσεως. Οι μηχα

νισμοί έλεγχου πού εφαρμόζονται είναι μάλλον απαρχαιωμένοι, δί

νουν ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο της αναγκαιότητας τών ιατρικών 

πράξεων, τών φαρμάκων, της περιθάλψεως γενικά καί πολλές φορές 

θίγουν τό κύρος τών γιατρών καί συνεπάγονται ταλαιπωρία γιά τους 
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άσφαλισμένους. βά πρέπει να μελετηθούν αποτελεσματικά υυστήματα 

προληπτικού ελέγχου, ποΰ νά" μή θίγουν τό κύρος τών γιατρών καί νά* 

μήν ταλαιπωρούν τους ασφαλισμένους, 'Επίσης κρίνεται αναγκαίο νά 

επεκταθούν οι έλεγχοι καί στην ποιότητα των παροχών. Οι ασφαλι

στικοί οργανισμοί θά πρέπει νά ελέγχουν τήν ποιότητα τον υπηρεσιών 

πού παρέχουν, μέ ειδικές επιτροπές αξιολογήσεως, άπό γιατρούς ποΰ 

υπηρετούν στο* φορέα. 'Επίσης θά πρέπει νά μελετηθεί η σκοπι^ότητο; 

δημιουργίας σώματος ελεγκτών γιατρών στ<5 Υπουργείο Κοινωνικών 

Υπηρεσιών για τόν έλεγχο της ποιότητας της περιθάλψεως σ'δλουςν 

τους φορείς ασφαλίσεως«, Θά εξασφαλισθεί £τσι ή ανεξαρτησία τοί? 

ελέγχου,καί ή σύμπραξη ιατρών συμβούλων υψηλής ποιοτικής στάθμης. 

3.4» ιΗ προστασία στίς χώρες της ΕΟΚ 
. ^ s . • · . Λ . . . . V 

Προβλήματα μή ικανοποιητικής λειτουργίας της ασφαλίσεως 

γιά τήν ασθένεια απαντώνται σέ ορισμένες χώρες της ΕΟΚ. Σοβαρές 

επιφυλάξεις εκφράζονται άπό αρμόδιους παράγοντες στή Γαλλία καί 

τό Βέλγιο, οπού εφαρμόζεται ή κατά πράξη αμοιβή τών γιατρών, γιατί 

παρατηρήθηκε δτι τ<5 σύστημα αυτό* προτρέπει τους γιατρούς νά αύξά-

νουν-τή συχνότητα των Ιατρικών πράξεων. *Η άμεση εξάρτηση του* £ίθο~ 

δήμοϊτος τον γιατρών άπό τίς υπηρεσίες πού παρέχουν δέν διασφαλί

ζει τήν επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Οι γιατροί, προ

κειμένου .νά εξετάσουν σέ σχετικά περιορισμένο "χρόνο μεγάλο αριθμό 

ασφαλισμένων, δέν κάνουν προσεκτική εξέταση του άρρωστου καί χο

ρηγούν συνταγές γιά φάρμακα μέ γενναιοδωρία, γιά νά κατοχυρωθούν. 

Οι καταστρατηγήσεις αυτές παρατηρούνται κυρίως άπό τουςγενικούς 

γιατρούς. .. sr 

''Επιφυλάξεις ακόμα υπάρχουν καί γιά τό σύστηματ?)ς κατά 

κεφαλήν ασφαλισμένου αποζημιώσεως των γιατρών, πού Ισχύει σέ 
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ορισμένες χώρες, εφόσον προβλέπεται παράλληλη άσκηση Ιδιωτικής 

Ιατρικές άπό τό γιατρό. Στην προκειμένη περίπτωση οι γιατροί 

προσπαθούν νά περιορίσουν τ<5 χρόνο απασχολήσεως στα πλαίσια της 

κοινωνικής ασφαλίσεως για νά ασκήσουν ελεύθερη Ιατρική*· 

*Β αποζημίωση των γιατρών μέ μισθό προβλέπεται κυρίως για 

τους γιατρούς ειδικότητας καί τους γιατρούς πού εργάζονται, στά 

νοσοκομεία ('Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Δ. Γερμανία)· Καί τό 

σύστημα αυτό δέν θεωρείται δτι είναι απαλλαγμένο άπό μειονεκτή

ματα, δταν où μισθοί πού προβλέπονται είναι χαμηλοί καί δέν υπάρ-
I 

χουν κίνητρα γιά τήν προσέλκυση των ικανότερων καί για τή διαρκή 

μετεκπαίδευση των γιατρών· 

*Η Βρεττανία, ή 'Ιρλανδία καί ή Δανία έχουν εθνικοποιή

σει, τόν τομέα προστασίας της υγείας. Τη βάση των εθνικών προγραμ

μάτων προστασίας της υγείας αποτελούν ò θεσμός του οικογενειακού 

γιατρού (γενικής Ιατρικής) καί η εξασφάλιση άπό τό Κράτος της απα

ραίτητης νοσοκομειακές υποδομής. Στην Ιταλία 'έχει προγραμματισθεί 

ή εφαρμογή ενός εθνικού συστήματος προστασίας της υγείας, σύμφω

να μέ τό βρεττανικό.πρότυπο. "Εχει μάλιστα γίνει, ενα ουσιαστικό .; 

βήμα προς τή*ν κατεύθυνση αυτή μέ τήν αποκέντρωση καί τή μεταφορά 

της διαχειρίσεως της νοσοκομειακής περιθάλψεως στίς επαρχίες. 

"Οσον άφορα τήν έκταση των παροχών, τό σύνολο δηλαδή τών 

φροντίδων πού άπαιτοϋνται τουλάχιστον^γιά τους μισθωτούς πού 

ασφαλίζονται στά γενικά συστήματα, δέν παρατηρούνται διαφοροποιή

σεις στίς χώρες της ΕΟΚ, Οι παροχές πού προβλέπονται στή χώρα 

μας άπό τό ΙΚΑ. είναι ϊδιες μέ τίς παροχές τών γενικών συστημάτων 

στίς χώρες της ΕΟΚ, Προβλέπεται όμως διαφορετικός βαθμός. 
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ελευθεριότητας γιά ορισμένες παροχές στίς διάφορες χώρες, όπως 

γιά τά φαρμακευτικά' ιδιοσκευάσματα καί τις οδοντιατρικές φροντί-

δες. Μόνο στην Αγγλία, πέρα άπό τίς παραδοσιακές υπηρεσίες 

(ανοικτή, κλειστή καί φαρμακευτική περίθαλψη καί προθέσεις), προ

βλέπονται ειδικές υπηρεσίες στό σπίτι του ασφαλισμένου άπ<5 παρα

ϊατρικό προσωπικό γιά τού*ς ηλικιωμένους, τους αναπήρους καί τίς 

έγκυες. 

Βασικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν δσον άφορα τή χρονική 

διάρκεια πού ισχύει τό δικαίωμα του ασφαλισμένου καί τίς προϋπο-

θέσει£ ασφαλιστικής ικανότητας. Γιά τήν απόκτηση ασφαλιστικές 

ικανότητας δέν προβλέπονται χρονικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην 

ασφάλιση στην Αγγλία, Δανία, Ιρλανδία, Δ. Γερμανία, 'Ολλανδία, 

'Ιταλία καί Λουξεμβούργο. Στή χώρα μας, τό Βέλγιο καί. τή Γαλλία 

απαιτείται υπαγωγή στην ασφάλιση γιά ορισμένο χρόνο η* η συμπλή-

ρωση χρόνου εργασίας ορισμένων ήμερων. *Η απονομή παροχών γιά τήν 

ανοικτή περίθαλψη είναι απεριόριστη δσο διαρκεί ή ασφαλιστική , 

ικανότητα. · Στή χώρα μας ή απονομή είναι απεριόριστη γι,ά τήν 

ϋ&ΐα ασθένεια καί επομένως πάντοτε γιά τίς
ν
 άνϋατες ασθένειες καί 

μετά τή λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας* Περιορισμός τοϋ χρόνου 

της νοσοκομειακής περιθάλψεως προβλέπεται μόνο στην 'Ιταλία καί 

στό Δουξεμβοϋργο. 
Λ. 

Διαφοροποιήσεις στην περίθαλψη απαντώνται στίς χώρες τη*ς 

ΒΟΚ δσον άφορα τους ελεύθερους καί ανεξάρτητους επαγγελματίες, 

τους εμπόρους, αγρότες κλπ. Οι αγρότες στην Αγγλία, Γερμανία, 

Γαλλία καί τό Λουξεμβοϋργο καλύπτονται ίκανοποιητικά,τό επίπεδο 

προστασίας τους-μπορεί νά παραβληθεί μέ τό επίπεδο προστασίας , 

τον μισθωτών. Γιά τους ελεύθερους καί ανεξάρτητους επαγγελματίες 
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..ή προστασία είναι περιορισμένη* στην 'Ιταλία καλύπτεται συνήθως .· 

ή νοσοκομειακή περίθαλψη, στή Γαλλία,τό Βέλγιο καί τήν 'Ολλανδία 

προβλέπεται προστασία κατά των μεγάλων κινδύνων (άφορα κυρίως τίς 

-περιπτώσεις πού απαιτούν μακρά νοσοκομειακή περίθαλψη). Στην 

Αγγλία καί τή Δανία η προστασία γι'αυτές τίς ομάδες του πληθυσμού* 

καλύπτει τό σύνολο των παροχών πού προβλέπονται γιά τους μισθω

τούς. Θά μπορούσε συνεπώς νά υποστηριχθεί δτι ή κάλυψη των ομά

δων πού έχουν αυτοτελή απασχόληση παρουσιάζει ατέλειες στίς περισ

σότερες χώρες της ΕΟΚ. . ν 

"Εντονη εΐναι εξάλλου η διαφοροποίηση όσον άφορα τή χρη

ματοδότηση. Στίς πρώτες εξ ι χώρες της ΕΟΚ ή χρηματοδότηση του 

κλάδου στηρίζεται στίς εισφορές ασφαλισμένων καί εργοδοτών, ενώ 

στην' Αγγλία9 Δανία καί 'Ιρλανδία σημαντικέ ποσοστό δαπανών χρη

ματοδοτείται άπό τό'Κράτος. 

4* Παροχές σέ χρήμα 

*Η απώλεια του μισθοϋ λέγω. ασθενείας συνεπάγεται τήν , 

ανάγκη διασφαλίσεως τοϋ εισοδήματος τοΟ ασφαλισμένου μισθωτοο 

κατά, τό διάστημα της ανικανότητας του γιά εργασία» Γιά τήν αντι

μετώπιση του προβλήματος αυτού προβλέπεται σχετική υποχρέωση 

τοΡ εργοδότη γιά τήν καταβολή τοο μισθοο .̂ μέρους τοϋ μισθοϋ επί 

ορισμένο χρονικό*
 Ν
διάστημα καί η καταβολή αυτοτελούς ασφαλιστικές 

παροχής,
Ν
επιδόματος ασθενείας, γιά τίς περιπτώσεις πού η υποχρέω

ση του εργοδότη είναι περιορισμένη καί δ£ν διασφαλίζεται ò μισθω

τός καί η οικογένεια του. Στην καθιέρωση εξάλλου ειδικών παροχών, 

όπως τά έξοδα κηδείας καί τα επιδόματα μητρότητας, οδήγησε η αδυ

ναμία των ασφαλισμένων η ή δυσκολία στην αντιμετώπιση τών πρόσθε

των δαπανών γιά έκτακτα γεγονότα, θάνατος, γέννηση παιδιοϋ» Τά 
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επιδόματα μητρότητας καί τά έξοδα κηδείας άλλοτε καταβάλλονται 

άΐΐ<5 τόν εργοδότη καί άλλοτε αποτελούν αυτοτελή ασφαλιστική παροχή« 

4»1·. Παροχές ασθενείας 

Οι παροχές ασθενείας σε χρήμα, επιδόματα ασθενείας, προ

βλέπονται σέ περίπτωση ασθενείας τοϋ άμεσα ασφαλισμένου. Η προ

στασία τοϋ κλάδου παροχών ασθενείας σέ χρ*ημα άφορα βασικά τίς 

ομάδες του οικονομικά ένεργοϋ πληθυσμοϋ πού παρέχουν εξαρτημένη 

εργασία καί αποσκοπεί στην αναπλήρωση τ ou εισοδήματος τοϋ μισθω

τού από τήν εργασία, πού διακόπτεται λόγω ττ̂ ς ασθενείας του. 

Τό επίπεδο της προστασίας του κλάδου αποτελεί συνάρτηση 

τοΟ τρόπου υπολογισμού καί τοϋ ύψους του επιδόματος, τ?}ς διάρ

κειας της επιδοτήσεως, τον χρονικών προϋποθέσεων ασφαλίσεως, πού 

προβλέπονται γιά τή θεμελίωση δικαιώματος, καί τέλος τοϋ χρόνου 

αναμονής γιά τήν καταβολή του επιδόματος. Μέ τίς ρυθμίσεις αυ

τές επιδιώκεται, αφενός μέν νά εξασφαλισθεί ή συντήρηστρτόϋ μισθω

τού* καί ττ^ς-οικογενείας του στή διάρκεια της απουσίας του άπό 

τήν εργασία, εφόσον δέν καταβάλλεται ο μισθός ^ καταβάλλεται μέ

ρος του μισθού, αφετέρου* δέ νά άποτραπεΤ ή αποχή άπό τήν εργασία 

χωρίς σοβαρή αιτία του μισθωτοϋ καί νά ενθαρρυνθεί ή συντομότερη 

δυνατή επάνοδος του στην εργασία. Κατά κανόνα η επιδότηση είναι 

χαμηλή καί οι προϋποθέσεις αυστηρές καί ή διάρκεΐα' τ?}ς επιδοτή

σεως είναι σχετικά περιορισμένη οτ-ίς χώρες, ποό παρατηρείται 

υψηλή συχνότητα άποχης άπό τήν εργασία καί απροθυμία γιά ταχεία 

επάνοδο. OL τάσεις αυτές παρατηρούνται στίς μεσογειακές-χώρες 

{Ταλλ ία, '· ' Ιταλ ία). ; 2 
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*Η καταβολή επιδόματος ασθενείας ως αυτοτελής ασφαλιστι

κή παροχή προβλέπεται γιά* τους μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου πού „. 

ασφαλίζονται στό* DCA. καί σ'άλλους κλαδικούς φορείς. Ειδικές δια

τάξεις νόμων καί ρυθμίσεις των κανονισμών η οργανισμών λειτουρ

γίας προβλέπουν τήν καταβολή του μισθοϋ σέ περίπτωση ασθενείας 

στους δημοσίους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ΜΙΔΔ, πού διέπονται 

άπό" τή νομοθεσία του Δημοσίου, τους υπαλλήλους Τραπεζών, δημοσίων 

επιχειρήσεων καί οργανισμών, πού £χουν μονιμότητα· Οι μισθωτοί 

τ?)ς κατηγορίας αυτη*ς παίρνουν αναρρωτική άδεια σέ περίπτωση ασθε

νείας στή διάρκεια της οποίας καταβάλλεται κανονικά ο μισθός τους. 

Δέν προβλέπεται περικοπή τοϋ μισθού γιά τίς πρώτες μέρες της ασθε

νείας, δεν υπάρχει δηλαδή χρόνος αναμονής. *0 χρόνος της αναρρω

τικές άδειας είναι ανάλογος μέ τήν ασθένεια καί τήν προϋπηρεσία 

τους. Η διάρκεια της αναρρωτικής άδειας είναι κατ'άνώτατο όριο 

μέχρι 2-3 χρόνια. Σέ ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις μακράς ασθε

νείας δταν έχουν εξαντληθεί τα δρια αναρρωτικής άδειας προβλέπε

ται η καταβολή τοϋ* 50$ του μισθού γιά χρονικό διάστημα 1-2 έτων 

(διαθεσιμότητα υπαλλήλου). Μέ τίς ρυθμίσεις αυτές καλύπτεται 

ικανοποιητικά ο κίνδυνος διακοπής τοο μισθού λόγω ασθενείας, 
•ν \ ν .- . ,. 

*Η επιδότηση των μισθωτών πού είναι ασφαλισμένοι στό ΙΚΔ 

είναι 'ίση μέ τό 50ί£ τοϋ τεκμαρτοϋ μισθού της ασφαλιστικής κλάσεως 

στην οποία εντάσσονται ανάλογα μέ τίς αποδοχές τους καί τό επί-

δομα προσαυξάνεται ανάλογα μέ τά οικογενειακά βάρη, προβλέπεται 

όμως ανώτατο δριο γιά τό ποσό το£> επιδόματος σχετικά χαμηλό 

(283 δρχ. άπό 1/3/77). Ή πρόβλεψη ανώτατου ορίου επιδόματος 'έχει 

ως αποτέλεσμα τήν Ισοπέδωση της προστασίας γιά τό μεγαλύτερο 

αριθμό ασφαλισμένων. Η παράλληλη υποχρέωση του εργοδότη γιά τήν 
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καταβολή του υπόλοιπου τοϋ μισθοϋ επί ένα μήνα επιτρέπει επαρκή 

προστασία γιά τίς συνηθισμένες περιπτώσεις ασθενείας. Γιά τίς 

σοβαρές ασθένειες δμως, πού απαιτείται ή απουσία τοΟ μισθωτού* 

άπό τή*ν εργασία γιά μακρά χρονικά διαστήματα, υπάρχει σοβαρό πρό

βλημα. 'Εάν ò μισθωτός π.χ. είχε ημερομίσθιο 500 η' 700"· δρχ. δέν 

μπορεί νά άνταπεξέλθει στίς υποχρεώσεις του μέ τό επίδομα των 

283 δρχ. · * 

®ά πρέπει ακόμα νά σημειωθεί δτι η διάρκεια της έπίδο-

τήσεως γιά δλες τίς ασθένειες εκτός άπό τή φυματίωση εΐναι 180 

ημέρες καί δτι ή επιδότηση αρχίζει υστέρα άπό τρεις μέρες άπό 

τήν εκδήλωση τη*ς ασθενείας (χρόνος αναμονής) καί προβλέπονται 

χρονικές προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση. Μετά τό χρονικό 

διάστημα των 180 ήμερων, εφόσον ò ασφαλισμένος δέν μπορεί νά επ

ανέλθει στην εργασία του, εξετάζεται η δυνατότητα προσωρινές 

συνταξιοδοτήσεως του, εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Τό προβλε

πόμενο δριο επιδόματος αναπροσαρμόζεται μέ πρόσφατη διάταξη ανά

λογα μέ τήν εξέλιξη τον μισθών. Ή έλλειψη σχετικής ρυθμίσεως 

στό παρελθόν είχε ώς αποτέλεσμα τήν καθήλωση του επιδόματος καί 

μάλιστα σέ περιόδους έντονων πληθωριστικών πιέσεων (70 δρχ. μέχρι 

τό 1974, 100 δρχ. άπό τό 1974-1976) καί τήν εξουδετέρωση της 

προστασίας.: 

Σημειώνουμε δτι ή προστασία πού παρέχεται γιά τόν κλάδο 

παροχών ασθενείας σέ χρήμα άπό τό γενικό φορέα ΊΚΑ. είναι χαμηλό-

τερη άπό τήν αντίστοιχη προστασία των γενικών φορέων ασφαλίσεως 

μισθωτών στίς χώρες της ΕΟΚ. Κατά κανόνα στ'ίς χώρες αυτές τό 

επίδομα κυμαίνεται άπό 50$-85$τοϋ μισθού, ή διάρκεια της επιδο

τήσεως άπό έξι μήνες έως ένα χρόνο (στην Αγγλία είναι απεριόριστη), 
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ò χρόνος αναμονής άπό 1-3 ημέρες (στή Δανία μόνο προβλέπεται χρό-

νος αναμονής 6 ήμερων), Σ'ορισμένες χώρες δέν προβλέπονται χρο

νικές προϋπόθεσεις υπαγωγής στην ασφάλιση. Χαμηλό υψος^επιδόμα

τος, 50$ τοϋ μισθού, έχουν οί μεσογειακές χώρες Γαλλία καί Ιτα

λία« Προβλέπεται δμως στίς χώρες αυτές αϋξηση τοϋ επιδόματος, σε 

66,6$ τοϋ μισθοο μετά τίς πρώτες 3 εβδομάδες (Ιταλία) η μετά τίς 

πρώτες 4 εβδομάδες γιά τους ασφαλισμένους πού έχουν 3 παιδιά 

(Γαλλία). 

Κρίνεται αναγκαία ή βελτίωση της προστασίας τών παροχών 

ασθενείας σέ χρήμα γιά τους μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου, ώστε νά 

είναι αποτελεσματική' καί νά εξασφαλίζει κατά τό δυνατό τό προηγού

μενο επίπεδο συντηρήσεως της οικογένειας του ασφαλισμένου. Η βελ

τίωση αυτή κρίνεται αναγκαία εξάλλου γιά νά αμβλυνθεί η σημαντι

κή* διαφοροποίηση της προστασίας μεταξύ μισθωτών δημοσίου καί-ίδιω-

τικοϋ δικαίου πού είναι αδικαιολόγητη. •«" -'
: :

c 

'Από τόν κλάδο παροχών ασθενείας σέ χρήμα προβλέπεται επί

σης ή καταβολή εφάπαξ χρηματικής παροχής γιά τή*ν αντιμετώπιση τών 

δαπανών κηδείας. Τήν έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση δικαιούνται 

οι-ασφαλισμένοι δλων τών φορέων ασφαλίσεως εκτός άπό τους ασφαλι

σμένους τ οΦΟΓΑ. Τό υψος τί}ς ενισχύσεως διαφοροποιείται σημαντι

κά;" 'Ιδιαίτερα έντονη είναι ή διαφοροποίηση της ενισχύσεως αύτης 

μεταξύ μισθωτών ιδιωτικού δικαίου καί δημοσίων υπαλλήλων. 

4.2. Παροχές γιά τή μητρότητα 

Στον κλάδο ασθενείας εντάσσεται ή ασφάλιση μητρότητας ·. 

άπό τους φορείς πού ασφαλίζουν μισθωτούς, γιά τήν οποία προβλέ

πονται παροχές σέ χρήμα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κατά τή 
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διάρκεια της εγκυμοσύνης καί μαιευτική περίθαλψη σέ περίπτωση μή 

φυσιολογικού τοκετοϋ. Οι παροχές της ασφαλίσεως μητρότητας σέ 

χρήμα είναι: α) Πάγιο χρηματικό βοήθημα σέ περίπτωση φυσιολογι

κού* τοκετοϋ αντί για μαιευτική περίθαλψη. Θά πρέπει νά εξετασθεί, 

εάν η αναπλήρωση της μαιευτικής περιθάλψεως μέ βοήθημα ανταποκρί

νεται στίς πραγματικές ανάγκες. Τό βοήθημα αυτό* είναι σήμερα 

6«500 δρχ. στό ΊΚΑ, β) 'Επίδομα μητρότητας γιά τήν αναπλήρωση 

τοϋ εισοδήματος λόγω απουσίας άπό τήν εργασία. Το* πάγιο χρημα

τικό* βοήθημα δικαιούνται οι άμεσα ^ έμμεσα ασφαλισμένες, τό επί

δομα μητρότητας μόνο οι άμεσα ασφαλισμένες. 

Τά επιδόματα μητρότητας αποτελούν αυτοτελή ασφαλιστική 

παροχή γιά τους μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου πού ασφαλίζονται, στό 

HCA. καί σ'άλλους κλαδικούς φορείς ασφαλίσεως.
 ι
Η σχετική προστα-? 

σία γιά τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ, τίς Τρά

πεζες καί τίς δημόσιες επιχειρήσεις προβλέπεται από ειδικές δια

τάξεις καί τους οργανισμούς λειτουργίας τους. 

.Μεταξύ των δύο αυτών μεγάλων κατηγοριών μισθωτών τό 

καθεστώς προστασίας διαφοροποιείται δσον άφορα τή διάρκεια τ?ίς 

επιδοτήσεως κα(Γ τό υψος του επιδόματος. Οι μισθωτοί πού ασφαλί

ζονται στό ΙΚΑ παίρνουν επίδομα μητρότητας ϊσο μέ τό50$ τοϋ τεκ

μαρτοί μισθοϋ της ασφαλιστικής κλάσεως πού ανήκουν καί γιά χρο

νικό διάστημα 12 εβδομάδων. (Δεν προβλέπεται ανώτατο ποσό γιά. 

τό επίδομα δπως γιά τήν ασθένεια). Οι υπάλληλοι τοϋ Δημοσίου, 

των Τραπεζών κλπ. παίρνουν τό μισθό.τους ολόκληρο κα£ έχουν' δι

καίωμα νά απουσιάσουν άπό τήν εργασία τους 4 μίανες ( 16 εβδομάδες). 

Στίς χώρες της ΕΟΚ η προστασία γιά τους μισθωτούς ιδιω

τικού* δικαίου είναι ευρύτερη άπό τήν προστασία πού παρέχεται άπό 
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τό DCA.
N
 Μαιευτική περίθαλψη προβλέπεται για όλες τίς περιπτώσεις, 

ο"κύκλος τών προσώπων πού δικαιούνται επίδομα μητρότητας είναι 

ευρύτερος (Δανία, Γερμανία) καί ή διάρκεια της επιδοτήσεως κυμαί

νεται άπό'12-22 εβδομάδες. Τ<5 επίδομα σ'ορισμένες χώρες είναι 

ϊσο μέ τ<5 επίδομα ασθενείας καί σ'άλλες είναι ακόμα υψηλότερο καί 

φτάνει μέχρι 80^-100^ τοϋ μισθού. · 

Κρίνεται σκόπιμο νά αυξηθεί τό επίδομα τοκετοϋ*. Θά πρέ

πει εξάλλου νά βελτιωθεί τό" επίδομα μητρότητας των μισθωτών ιδιω

τικοί? δικαίου καί νά παρέχεται γιά χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

16 εβδομάδων. 

5« Γενικές οργανωτικές αδυναμίες 

Πρέπει νά τονισθεί ιδιαίτερα δτι πέρα άπό τό πρόβλημα 

της διαφοροποιήσεως της περιθάλψεως αφενός καί του τρόπου της 

παροχής της περιθάλψεως αφετέρου προβάλλει ανάγλυφα σάν κεντρικό 

πρόβλημα ο διαφορισμός στίς δυνατότητες γιά αποτελεσματική* περί

θαλψη ανάμεσα στά μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) καί 

στην επαρχία, πού είναι αποτέλεσμα της άνισης κατανομής των για-

τρων στή χώρα, της κατατμήσεως της περιθάλψεως σε μεγάλο αριθμό 

φορέων καί της ελλείψεως ορθολογικής πολιτικής περίφερε ι άκοπο ιήρ· 

σεως των υπηρεσιών υγείας. 

Οι ευκαιρίες γιά επαγγελματική καρριέρα στά μεγάλα αστι

κά κέντρα απομακρύνουν τους γιατρούς άπό τίς επαρχίες. *ΙΙ φυγή
; 

των γιατρών άπό τίς επαρχίες είναι, πάρα πολύ δύσκολο νά αναχαι

τισθεί γιατί υπάρχει απόλυτη ελευθερία επιλογής τοϋ τόπου εγκατα

στάσεως των γ.ιατρών. Η κατάτμιση τής ασφαλίσεως σέ μεγάλο αριθμό 

φορέων δυσκολεύει σημαντικά την πλήρη αποκέντρωση των υπηρεσιών 
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στην περιφέρεια· *8 αδυναμία τών φορέων νά αναπτύξουν ευρύ δίκτυο 

υπηρεσιών στην περιφέρεια οφείλεται στην κατηγοροποίηση τών ομά

δων τοϋ πληθυσμού* πού καλύπτουν καί στην έντονη διασπορά τους 

στό χώρο μέ συνέπεια τή δυσχέρεια, τεχνική Jf\ οικονομική, στό νά 

αποκεντρώσουν τήν πραγματοποίηση των παροχών λόγω κόστους (υπο

απασχόληση γιατρών, διοικητικών υπαλλήλων καί εξοπλισμού*). Τά 

καίρια αυτά προβλήματα της άνισης κατανομής τών γιατρών καί της 

ελλείψεως ορθολογικές αποκεντρώσεως τών υπηρεσιών πρέπει νά άντι-

μετωπισθοΟν μέ τήν επιλογή ενός αποτελεσματικού* συστήματος περί-

θάλψεως. 

Τό κεντρικό τούτο οργανωτικό πρόβλημα επιδεινώνει ή 

ανεπάρκεια τών πόρων πού διατίθενται., γιά τήν~ υγεία γεν-ΐκά- Γιά 

πολλά χρόνια ακολουθήθηκε στό χώρο της υγείας πολιτική έντονης 

συμπιέσεως τών δαπανών. Οι δαπάνες γιά τήν υγεία'παρέμειναν 

στάσιμες στό επίπεδο του* 2$ τοϋ ΑΕΠ άπό τό 1962-1974, ενώ ήταν 

σημαντική ή επέκταση της καλύψεως του πληθυσμού* στό διάστημα άύτό. 

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σέ υποβάθμιση της ποιότητας τών υπηρεσιών, 

Η συμπίεση τών δαπανών γιά νά εξισορροπηθούν τά έσοδα μπορεί νά 

αποτελεί* σωστή πολιτική γιά μία επιχείρηση, όταν δμως πρόκειται 

γ$ά τήν υγεία του* λαοϋ* δέν είναι δυνατόν νά χρησιμοποιούνται τά 

ϊδια κριτήρια. Τά προβλήματα συσσωρεύτηκαν πολλά χρόνια τώρα 

καί η αντιμετώπιση τους είναι πολύ δύσκολη πιά*χρειάζονται γεν

ναίες λύσεις. 

.-J- Στίς δυσχέρειες γιά τήν αντιμετώπιση τών προβλημάτων στον 

τομέα τ?|ς περιθάλψεως πρέπει νά αναφερθεί* ή νοοτροπία τών γιατρών, 

*0 μισθός πού παίρνουν άπό τους φορείς ασφαλίσεως καί τό Δημόσιο 
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δέν ανταποκρίνεται crei ς προσδοκίες τους, γ ι,'αυτό άσκουν παράλληλα 

τ<5 επάγγελμα Ιδιωτικά. "Ετσι οι γιατροί παρέμειναν αμετακίνητοι 

στους παραδοσιακούς τρόπους ασκήσεως τοϋ επαγγέλματος, γεγονός 

πού κάνει ακόμα πιό δύσκολη τήν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση τοϋ 

προβλήματος της περιθάλψεως στή χώρα μας, γιατί η νοοτροπία αυτή 

δέν ανταποκρίνεται πιά στίς σημερινές συνθήκες. 

Πρέπει τέλος νά τονισθεί σαν γενικότερο πρόβλημα γιά 

τήν επάρκεια, ποσοτική καί ποιοτική, των παροχών ή φαλκίδευση τον 

δικαιωμάτων των ασφαλισμένων πού προκύπτει άπό πράξεις fi παραλεί

ψεις ορισμένων γιατρών. Πρόκειται ειδικότερα γιά τήν αναζήτηση 

ιδιωτικής πελατείας από τους ασφαλισμένους των φορέων στους οποίους 

υπηρετούν οι γιατροί αυτοί, μέ πρόσχημα τήν καλύτερη εξέταση fi 

τήν εξασφάλιση εισαγωγής στά νοσοκομεία καί τήν απαίτηση Ιδιαίτερης 

αμοιβής, π.χ. γιά εγχείριση, άπό τόν ασφαλισμένο. Οι τάσεις αυ

τές έχουν πάρει κάποιες διαστάσεις καί θά πρέπει νά άντιμετωπι-

σθοϋν μέ αυστηρότητα. 

Τίς παραπάνω δυσχέρειες επιτείνουν ή ανεπάρκεια των μελε

τών γιά οργανωτικά θέματα υγείας στή χώρα μας παρά τόν έντονο προ

βληματισμό καί ή στενότητα σέ εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπι

κό καί σέ' επιτελικό προσωπικό υψηλής στάθμης. Τό εξειδικευμένο 

επιστημονικό προσωπικό είναι διασκορπισμένο σέ διάφορους τομείς 

καί δέν αξιοποιείται στό μεγαλύτερο δυνατό βαθμό γιατί δέν υπάρ

χει συγκεκριμένο πρόγραμμα μελετών καί συντονισμός. Οι περισ

σότερες μελέτες πού έχουν γίνει καταρτίστηκαν στά πλαίσια ομάδων. 

εργασίας, τα μέλη των οποίων δέν διαθέτουν επαρκή χρόνο. *Η 

παράλληλη απασχόληση τών μελών σέ άλλες αρμοδιότητες δέν παρέχει 
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εύχέρίεια διεξοδικές διερευνήσεως των προβλημάτων καί„αναλύσεως 

των δεδομένων. "Ετσι οι μελέτες αυτές περιορίζονται σέ έμπειρι-' 

κές διαπιστώσεις καί εισήγηση μέτρων κοινής αποδοχής. Χρειάζεται 

νά δημιουργηθούν προϋποθέσεις για τήν καλύτερη' δυνατή αξιοποίη

ση τοο υφιστάμενου δυναμικού ώστε νά καλυφθοΟν κατά τό δυνατό 

τά κενά στίς μελέτες γιά τήν υγεία. 

6. 'Χρηματοδότηση -

"Εντονη είναι η διαφοροποίηση της χρηματοδοτήσεως του 

κλάδου ασθενείας όσον άφορα τίς πηγές χρηματοδοτήσεως καί τό δψός 

της επιβαρύνσεως, τίς εισφορές.-
ν
Η διαφοροποίηση αυτή παρατηρεί^-

ται καί στους φορείς ασφαλίσεως μισθωτών. "Οπως φαίνεται καί στον 

Πίνακα 6 ή ^Υπηρεσία Περιθάλψεως Δημοσίων Υπαλλήλων χρηματοδο-

τείται άπό τόν Προϋπολογισμό, η επιβάρυνση των ασφαλισμένων είναι 

συμβολική. Τό ΙΚΑ. χρηματοδοτείται κατά βάση άπό εισφορές ασφα

λισμένων καί έργοδοτω\>, εκτός άπό πολύ περιορισμένο μέρος της δα-

πάνης τοϋ κλάδου πού καλύπτεται άπό κρατική επιχορήγηση. Τό υψος 

των εί,σφορων κυμαίνεται γιά μέν τους ασφαλισμένους μεταξύ 0$ 

(Ταμείο 'Ασφαλίσεως Προσωπικού** 'Ασφαλιστικές ^Εταιρείας 'Εθνική) -

4,5$ (ΗΛΠΑΠ), γιά δέ τους εργοδότες μεταξύ Α$> (Τράπεζα ^ Ελλάδος ),-

12,5 (Κλάδος Ασθενείας Δημοτικών καί Κοινοτικών *Υπαλλ^ων). * 

Γιά τά ταμεία των Τραπεζών επικρατεί η άποψη §τι. χρηματοδοτούνται 

κατά μεγάλο μέρος άπό τους εργοδότες. 

Τά έσοδα τών ανεξάρτητων καί ελεύθερων επαγγελματιών, 

όπως το0 TEBE, ΤΑΕ, προέρχονται, αποκλειστικά άπό τους ασφαλισμέ

νους. 0 ΟΓΑ αντλεί τά Ισοδά του άπό κοινωνικούς πόρους καί κρα-

τική επιχορήγηση. 
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Πίνακας 6 
Είσφορ^ς ασφαλισμένων κ«(Γ εργοδοτών κλάδου ασθενείας 

ορισμένων φορέων μισθωτών fo στο μισθό* 

ΙΚΑ 
Κλάδος Ασθενείας Δημοτικών & Κοινοτι
κών 'Υπαλλήλων . 
Δημόσιο 
ΟΤΕ 
Κλάδος 'Ασθενείας Ταμείου Υγείας 

'Αγροτικής Τραπέζης 
Ταμείο Υγείας 'Εθνικής Τραπέζης 
Ταμείο Υγείας ιΥπάλληλων Τραπέζης 

'Αθηνών 
'.Αλληλ. Ταμ. Περιθαλ. Τραπ. Κλάδος 
Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού Έμπορι- , 
κης Τραπέζης 
Ταμείο 'Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων '• 
Ταμείο Ασφαλίσεως ΠροσωπικοΟ ΗΕΑΠ-ΕΗΕ 
Ταμείο 'Αλληλοβοήθειας Προσωπικοί? ΗΛΠΑΠ 
Ταμείο Ασθενείας Λιμενεργατών ; 
Ταμείο 'Ασφαλίσεως Προσωπικού" /Ασφαλι
στικές χΕταιρείας "'Εθνική*' 
Ταμείο 'Αλληλοβρηθείας Προσωπικοί? ΕΗΣ 

* .Ασφαλι
σμένος 

1 
2,25 

2 

2,5^ 

2 
2,5-6,5 

3 
4 • · 

3 
4 
2* 
4,5 
3,5 

'Εργο
δότης 

¥ 
12,52 

5 

6 
6,25 

4,5 
4 

6 
4 
6,25 
4,5 
6,25 

Σύνολο 

6,751 

14,52 

7,5 3 

8 
8,75-12,75 

7,5 
•8 

9 ' 
8 ' 
8,25 
9 
9,75 · 

7 10. 

1. Τό ασφάλιστρο είναι μειωμένο γιά* ορισμένες επιχειρήσεις κα£ 

. περιο$£ς. Σημειώνεται δτι μέ τό ασφάλιστρο αυτό- καλύπτονται 

επίσης οι δαπάνες γιά παροχές σέ χρήμα, ένω στα περισσότερα 

ταμεία πού αναφέρονται στον Πίνακα 6 οι παροχές αυτές βαρύ

νουν τ όν εργοδότη. 

2. *Η δαπάνη καλύπτεται άπό τόν Προϋπολογισμό. 

3. Πρόσθετη έπιβάουνση 0,05 γιά κάθε προστατευόμενο μέλος. 

4. *Η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει τό σύνολο των δαπανών -του* 

κλάδου. 

Πηγή: Κοινωνικός Προϋπολογισμός 1976. 
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Άπό τήν άποψη της·χρηματοδοτήσεως ή βασική διαφοροποίη

ση είναι ανάμεσα στους φορείς πού τά έσοδα τους προέρχονται άπό 

εισφορές ασφαλισμένων καί εργοδοτών καί στους φορείς πού βασίζον

ται στην κρατική συμμετοχή (κοινωνικοί πόροι - επιχορηγήσεις). Η 

διαφοροποίηση αυτή στή χρηματοδότηση ëχει μεγάλες επιπτώσεις στή 

λειτουργία τών ασφαλιστικών φορέων. Où εισφορές άσφαλισμένων-έίί--

γοδοτών είναι αναγκαστικά συνδεδεμένες μέ τό γενικό επίπεδο τών 

αμοιβών. Δέν είναι δυνατό δηλαδή τά έσοδα τοϋ IKâ καί των άλλων 

φορέων μισθωτών νά αυξάνονται γρηγορότερα άπό τό γενικό ρυθμό αυ

ξήσεως τών μισθών, έκτος αν σημειωθεί αοξηση τ^ς απασχολήσεως καί 

των εισφορών. Η αΰξηση τών εισφορών έχει βραχυπρόθεσμες επιπτώ

σεις στην αγοραστική δύναμη τών ασφαλισμένων, στό κόστος παράγω

γης,στό επίπεδο τών τιμών. Αντίθετα τά έσοδα τών φορέων ασφαλί

σεως πού χρηματοδοτοΟνται άπό τόν κρατικό προϋπολογισμό, δέν εί

ναι συνδεδεμένα μέ τό γενικό επίπεδο αμοιβών καί διαμορφώνονται 

ανάλογα μέ τίς. ανάγκες καί τίς προτεραιότητες πού δίνονται στό
 : 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι δυνατό δηλαδή τά έσοδα τών φορέων 

αυτών νά αυξηθοϋν μέ ρυθμό πού υπολείπεται fi υπερβαίνει τό ρυθμό 

αυξήσεως τοϋ επίπεδου των αμοιβών, 

Προβλήματα χρηματοδοτήσεως ανακύπτουν γιά ορισμένους φο

ρείς -πού εξαρτώνται άπό ασφαλιστικές εισφορές, Τό ΤΚΑ φαίνεται 

νά αντιμετωπίζει τό σοβαρότερο πρόβλημα λόγω τοϋ χαμηλοϋ ύψους 

τοϋ ποσοστρϋ της ασφαλιστικής εισφοράς,
 Χ
Η ευρωστία αντίθετα _ 

ορισμένων άλλων φορέων, όπως των Ταμείων τών Τραπεζών καί τοϋ 

ΟΤΕ, αντανακλάται στά υψηλότερα ποσοστά εισφορών, πού υπολογί

ζονται σέ αισθητά υψηλότερες αποδοχές, Τό πρόβλημα τ?ίς χρηματό* 

δοτήσεως τοϋ ΙΚΑ γίνεται ακόμη σοβαρότερο, γιατί ή απασχόληση 
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γιά πολλούς ασφαλισμένους του ΙΚΑ δέν είναι συνεχής, τό ανώτατο 

δριο ασφαλίσεως μισθού μέχρι πρόσφατα είχε ορισθεί σέ χαμηλά επί

πεδα καί οι αμοιβές των ασφαλισμένων του ΙΚΑ. εϊναι πολύ χαμηλό*-

τερες άπό τίς αμοιβές των ασφαλισμένων άλλων φορέων, ένο η νοση

ρότητα είναι συνήθως μεγαλύτερη λόγω του είδους της απασχολήσεως 

σημαντικού* αριθμού ασφαλισμένων του ΙΚΑ (εργάτες, οικοδόμοι, μεταλ

λευτές). Μέ τίς συνθήκες αυτές τό ασφάλιστρο τοϋ ΙΚΑ δέν επαρκεί. 

Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι μέ πρόσφατο νόμο μέ τόν οποίο ιδρύθηκε 

Ταμείο μιδς κατηγορίας τραπεζικών υπαλλήλων, ορίστηκαν εισφορές 

υπερδιπλάσιες άπό τίς εισφορές του* XSL· 

Q.Ì επιπτώσεις στή χρηματοδότηση λόγω της διαφοροποιήσεως 

τών μισθών καί τών συνθηκον απασχολήσεως των ασφαλισμένων φαίνον

ται καθαρά äv συγκρίνουμε τά ασφάλιστρα ασφαλισμένων καί εργοδο

τών του* κλάδου ασθενείας παροχών σέ είδος καί τά £σοδα κατά κεφα

λήν αμέσως ασφαλισμένου ορισμένων φορέων, Στό ΙΚΑ τό συνολικό 

ασφάλιστρο παροχών ασθενείας σέ είδος εϊναι 5,55$, στό Ταμείο 'Ασφα

λίσεως Προσωπικού* ΟΤΕ 7,5$ καί στό Ταμείο 'Υγείας Τραπέζης Αθη

νών 7,5$. Τά αντίστοιχα £σοδα από εισφορές ασφαλισμένων καί έργο-

δοτών κατά κεφαλήν αμέσως ασφαλισμένου ήταν τό 1974 2*968 δρχ., 

9·037 δρχ. καί 13.745 δρχ. Άπό τά στοιχεία αυτά προκύπτει δτι μέ 

ασφάλιστρο κατά 40$ περίπου υψηλότερο του ΙΚΑ, τά έσοδα κατά κεφα

λήν αμέσως ασφαλισμένου τον κλάδων ασθενείας σέ είδος του* Ταμείου 

'Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ ήταν τριπλάσια του ΙΚΑ καί τοο Ταμείου 

Υγείας Τραπέζης 'Αθηνών σχεδόν τετραπλάσια του ΙΚΑ. OL μεγάλες 

αυτές διαφορές στην απόδοση τον εσόδων εϊναι επόμενο νά διαφορο

ποιούν σημαντικά καί τίς παροχές. 



- 142 -

Σ'οτι άφορα ειδικότερα τους μεγάλους φσρεΓς, τα προβλή

ματα, χρηματοδοτήσεως τοϋ κλάδου ασθενείας είναι τα εξ?}ς: 

ΙΚΑ. Τό χαμηλά ασφάλιστρο τοϋ κλάδου ασθενείας καί η 

έντονη ανοδική τάση των δαπανών λόγω της προόδου τ?)ς επιστήμης 

καί της τεχνικές, καθώς καί ή αϋξηοη της ζητήσεως υπηρεσιών περι

θάλψεως λόγω της βελτιώσεως του έπιπέ*δου διαβιώσεως καί της μετο6~ 

βολής τ£δν τρόπων ζωής, εδημιούργησαν σοβαρά προβλήματα έξισορρο-

πήσεως των εσόδων καί των δαπανών; Τό 1976 τό έλλειμμα τοϋ κλά~' 

δου υπολογίζεται σέ 1.470 εκατ. δραχμές. .,·. 

ΟΓΑ. *Η χρηματοδότηση*της ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως 

εΐναJ,-ανεπαρκής. 'Από τό 1964 προβλέπεται ή διάθεση πάγιου ποσού* 

225 εκατ. δρχ. κατ'£τος· Τό ποσό είναι ανεπαρκές γιά τίς σημερι

νές ανάγκες καί ot απαιτούμενοι πρόσθετοι πόροι καλύπτονται άπό 

τό ^Υπουργείο Κοινωνικών *Υπηρεσιών. * 

TEBE, *Η εισφορά -είναι πάγια καί πολύ χαμηλή καί δέν 

παρέχει δυνατότητα προσαρμογές των εσόδων στην ανοδική εξέλιξη 

των δαπανών. Οι μηνιαίες είσφορές των ασφαλισμένων τοο TEBE εί

ναι: 50 δρχ. γιά τήν AS ασφαλιστική κλάση, 75 δρχ« γιά τή BS >f 

100 γιά τή Γ.% 130 γιά τή Δ/ καί 155 γιά τήν Ε.'
 Χ
0 κλάδος είναι 

ελλειμματικός καί τά αποθεματικά δέν επαρκούν γιά τήν κά\*υψη τοο * 

ελλείμματος. . Τό πρόβλημα τ?5ς χρηματοδοτήσεως τοϋ κλάδου είναι 

ιδιαίτερα όξό, 

7. *Η εξέλιξη των δαπανών τοϋ Δημοσίου γιά τήν άοφ&ιση ασθενείας 

Οι δαπάνες των ασφαλιστικών οργανισμών καί τοϋ Κράτους 

γιά τήν ασφάλιση ασθενείας στην περίοδο 196^/1974 παρέμειναν 
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στάσιμες στό επίπεδο του 2$; του* 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος 

(Βλ. Πίνακα 7). Πρέπει ν& σημειωθεί δτι στην περίοδο αυτή ήταν 

σημαντική η επέκταση της καλύψεως του πληθυσμοϋ άπό τήν ασφάλιση 

ασθενείας. ιΗ εξέλιξη αυτή οδήγησε σ&ύποβιβασμό της ποιότητας 

των υπηρεσιών πού δέν ανταποκρίνονταν στίς πρρσδοκίες του πληθυ

σμού. Τά προβλήματα πού αντιμετωπίζει η χώρα! στον κλάδο ασθενείας 

είναι απόρροια της πολιτικής πού ασκήθηκε στην περίοδο 1962-1974· 

Οι πόροι ιπού διατίθενται στή χώρα μας είναι ανεπαρκείς 

σε σχέση μέ τ ί ς αντίστοιχες δαπάνες των χωρών της ΕΟΚ, στίς οποίες 

οι δαπάνες γιά την/προστασίξα της υγείας του* πληθυσμού* κυμαίνονται 

μεταξύ 4^-6$ του '; Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ Προϊόντος. Πρέπει νά ση-

μειωθεί δτι μέρος ;τί|ς αποκλίσεως τοο επιπέδου προστασίας τοΟ κλά

δου ασθενείας στή :χώρα μ,ας ;θά μποροϋσε νά δικαιολογηθεί από τ6 

χαμηλό συγκριτικά Ιεπίπεδο τών μισθών των γιατρών καί των αμοιβών 

των Ιατρικών πράξεων. 

*Η εξέλιξη ττίς δαπάνης γιά τήν ασφάλιση ασθενείας στή χώ

ρα μας παρουσιάζει εντελώς διαφορετική εικόνα άπό τ ί ς αντίστοιχες 

εξελίξεις στίς προηγμένες γενικά χώρες. 'Arcò /πρόσφατη μελέτη προ

κύπτει δτι οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες ;στή 10ετία τοϋ 1950 

αΰξησαν τ ί ς δαπάνες τους σέ ποσοστό του 'Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ* 

Προϊόντος κατά μία ποσοστιαία μονάδα*- Η ανοδική αυτή τάση εξα

κολούθησε καί στην επόμενη 10ετία μέ εντονότερο ρυθμό καί πολ

λές άπό τ ί ς προηγμένες χώρες δΐίέθεσαν ακόμη 1,5 ποσοστιαία μονά

δα του 'Ακαθάριστρυ 'Εθνικού Προϊόντος τους γιά τήν ασφάλιση 

ασθενείας; Κατά μέσο δρο δηλαδή μία χώρα πού διέθετε 3,5 τοο 

1. MC. KINLEÏ AND COMPANY INC. "HEALTH CARE ΊΉΕ GROWING DILEMMA« 
Δεκέμβριος 1974· 
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ΑΞΠ γιά τήν ασφάλιση ασθενείας τό 1950, τό 1970 διέθετε 6& 

Οι δαπάνες γι&·.παροχές ασθενείας στίς αναπτυγμένες χώ

ρες αυξάνουν μέ ρυθμό σαφώς ανώτερο άπό τα λοιπά μεγέθη της.οικο

νομίας τους. Πολλοί παράγοντες συντελούν στή διαμόρφωση αύτηςτη'ς 

τάσεως. Οι πρόοδοι της Ιατρικής επιστήμης δημιουργούν συχνά πρόσ

θετες ανάγκες καί έχουν.ως συνέπεια τήν αύξηση·.των μέσων πού απαι

τούνται για τήν περίθαλψη του ΐίληθυσμου. Κάθε νέο επίτευγμα της 

ιατρικής επιστήμης είναι π ιό δύσκολο άπό τά προηγούμενα καί κ ο μ ί 

ζει περισσότερο. Ισχύει δηλαδή καί για τήν προστασία κατά του* 

κινδύνου της ασθενείας ò νόμος της φθίνουσας οριακές αποδόσεως 

(DIMIIŒSHIliGRËTulîN). παρόλα αυτά δμως κανένα νέο επίτευγμα οσοδή-
. \ ·.. s. . \ ν • . _ . ...Υ. . "· . : ». ,··;. *» \ s 

ποτε δαπανηρό καί αν είναι, δέν μπορεί"* να απορριφθεί ως οριακό, 

εφόσον δίνει ελπίδες γιά τήν ανακούφιση τοΟ ανθρώπινου πόνου. 

Πρέπει ακόμα νά σημειωθεί δτι η οικονομική ανάπτυξη, εvö βοήθα στη 

λύση τόσων προβλημάτων, δημιουργεί νέα όπως εΓναΙ: ό κίνδυνος γιά 

τήν υγεία άπό τή μόλυνση-του περιβάλλοντος,- άπό.τό*ποτό, τό κάπνι

σμα, το άγχος της ζωής κλπ. "Ετσι οι σημαντικές επιτεύξεις στον 

τομέα της επιστήμης έχουν ως αποτέλεσμα τήν αΰξηση της δαπάνης 

γιά τήν προστασία κατά της ασθενείας, Ή ευημερία εξάλλου η έκ-

μηχάνιση, οι" μεταβολές στή δημογραφική δομή καί στους τρόπους ζωής 

συμβάλλουν στή μεταβολή των αναγκών. Οι ανάγκες γιά τήν άντιμε-
ν .... . .-• • · .. '•. . . . . . ..

 Ν
 .

: 

τώπιση των προβλημάτων αναπηρίας, των προβλημάτων της κοινωνίας 
•ν. ·. • ·> % * 

της αφθονίας καί των γερόντων γίνονται εντονότερες, στίς προηγμέ-
. . . • • . , . ν . .*• •· . · . · ·. .. '· ' . ν . . . . .. 

νες κοινωνίες. 

Οι πόροι πού διατίθενται γιά τήν προστασία κατά της ασθε

νείας στίς διάφορες χώρες αποτελούν συνάρτηση του επιπέδου άναπτύ-
•* · • \ •» -, % 

ξεώς τους καί άλλων παραγόντων, όπως πολιτιστικών, πολιτικών, 
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ίοτορίκων. του βαθμοΟ παρεμβάσεως το0 κράτους στον τομέα της υγείας, 

καί τ?)ς προτεραιότητας πού δίνεται στή*ν κάλυψη των αναγκών τοΟ 

πληθυσμού*. Σημειώνουμε δτι οι πόροι πού διατίθενται γιά τή*ν ασφά

λιση ασθενείας δέν θά έπρεπε νά αποτελούν συνάρτηση τοϋ επιπέδου 

αναπτύξεως μιας χώρας, γιατί οι βασικές ανάγκες υγείας τοϋ πληθυ

σμού* στίς χώρες πού βρίσκονται σέ χαμηλό* επίπεδο αναπτύξεως εΪναι 

μεγαλύτερες. 

Προκειμένου νά επιτευχθεί βελτίωση της παρεχομένης περι

θάλψεως· στή* χώρα μας πρέπει νά διατεθοϋν σημαντικοί-πόροι γιά τή*ν 

ασφάλιση ασθενείας. Πρέπει νά προβλεφθεί γιά τή*ν προσεχή 5ετ£α 

ρυθμός αυξήσεως τον δαπανΟν σαφώς ανώτερος άπό τό ρυθμό αυξήσεως 

τοϋ 'Ακαθάριστουν'Ε&νικοϋ Προσόντος γιά νά δημιουργηθούν, οι προ

ϋποθέσεις γιά τή* σταδιακή, αντιμετώπιση τφν προβλημάτων.-

8*
J
 'Επιδιώξεις ηα( προτεινόμενα μέτρα 

ι ιι» I I ι ' » Μ — — » ι ι ι ι ι » — » » Μ « ι — — « — ι ι ι ι ιι 

8.1. 'Ιΐίπιδιώξεις τίίς πολιτικές τοϋ κλάδου ασφαλίσεως ασθενείας 
ι ι ι » · • ι ιιιΐιΐι Ι I I Ι II II Ill • ι 

> Οι διαπιστώσεις άπό την. επισκόπηση της προστασίας στ·$ 

yäpa μας κα& ή θέση της υγείας στό χοίρο των κοινώνικζΐν, δικαιωμά

των προσδιορίζουν τίς επιδιώξεις γιά μι-ά σωστή* πολιτική γιά τόν 

κλάδο ασθενείας* Βασική επιδίωξη πρέπει νά είναι ή διασφάλιση 

επάρκειας, ποσοτικής καί ποιοτικές, των παροχών ασθενείας γιά. 

ολόκληρο τόν πληθυσμέ. Μέ τίς υφιστάμενες συνθήκες στΛ χώρα; μας 

οι τελικές επιδιώξεις της πολιτικής γιά τόν κλάδο ασθενείας δια

μορφώνονται ως έξης: 

1, 'Εξασφάλιση παροχών ασθενείας σέ 'ίση έκταση, γιά ολόκληρο 

τόν πληθυσμό μέ τίς ϊδιες προϋπόθεσεις.^ 
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2. Διασφάλιση υψηλής ποιότητας παροχών. 

Προκειμένου νά επιτευχθούν οι παραπάνω επιδιώξεις οι βα

σικές κατευθύνσεις πολιτικής θά πρέπει νά είναι: 

~ α.*Η γενίκευση της καλύψεως των αναγκών υγειονομικής περι

θάλψεως τοο πληθυσμού. 

β.*Η εναρμόνιση των παροχών των διαφόρων ομάδων του πληθυ

σμού σ'ενα πρότυπο καλύψεως, πού νά ανταποκρίνεται στίς προσδοκίες 

τοο πλη&υσμοΟ καί νά προσαρμόζεται διαρκώς στίς νέες συνθήκες-της 

χώρας καί στην πρόοδο της επιστήμης καί της τεχνικής. Ή εξάλειψη 

της διαφοροποιήσεως της προστασίας θά πρέπει νά γίνει σταδιακά μέ 

βαθμιαία εναρμόνιση της προστασίας σ'ενα ανώτερο επίπεδο, πού θά 

προσδιορίζει η πολιτική αναπτύξεως της χώρας, αποκλείεται δηλαδή 

η ισοπέδωση της προστασίας σέ χαμηλό επίπεδο» Η πιθανή επιθυμία 

ορισμένων ομάδων του πληθυσμού γιά ευρύτερη Φ\ πρόσθετη κάλυψη, 

εφόσον δέν επιβαρύνεται τό κοινωνικό σύνολο μέ τίς απαιτούμενες 

πρόσθετες δαπάνες, κρίνεται συμβατή μέ τίς τελικές επιδιώξεις της 

πολιτικής γιά τόν, κλάδο ασθενείας. . , :.. 

γ. Η εισαγωγή νέων θεσμών καί η λήψη τών απαιτούμενων μέτρων, 

πού θά διασφαλίζουν αποτελεσματικό σύστημα περιθάλψεως καί ορθολο

γική κατανομή στό χώρο των μέσων γιά τήν κάλυψη των αναγκών τοο 

πληθυσμού*, ώστε νά αντιμετωπισθούν ριζικά οι ατέλειες του τρόπου 

πραγματοποιήσεως τών παροχών. Τό σύστημα περιθάλψεως καί'η ορθο

λογική κατανομή τών μέσων δέν αποτελούν κατ'ανάγκη ξέχωρες προ

ϋποθέσεις γιά τήν επίτευξη ικανοποιητικού τρόπου πραγματοποιήσεως 

τ?|ς προστασίας κατά τής ασθενείας. Τό πρόβλημα της κατανομής τών 

μέσων συναρτάται στενά μέ τό σύστημα περιθάλψεως. *Η ανάγκη γιά 
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Ιδιαίτερη έμφαση στό.πρόβλημα της κατανομής προκύπτει, όταν τό 

σύστημα περιθάλψεως £έν διασφαλίζει τήν ορθολογική κατανομή των 

μέσων. *Η επιλογή συνεπώς άποτελεσματικοΟ συστήματος καλύψεως τοΟ 

πληθυσμοί) £χει Ιδιαίτερη σημασία καί πρέπει νά αποτελέσει τό επί

κεντρο τοϋ προγραμματισμού γιά τήν ασφάλιση ασθενείας. Σημειώνου

με δτι διαπιστώνεται έντονος προβληματισμός στή χώρα μας για* τό* 

σύστημα περιθάλψεως. 

δ. Διάθεση επαρκών πόρων γιά τήν υγεία. Θά απαιτηθεί ή 

διάθεση πρόσθετων πόρων γιά τήν αντιμετώπιση τον υφιστάμενων προ

βλημάτων. Λόγω τ'ης κρισιμότητας των προβλημάτων πρέπει νά δοθεί 

Ιδιαίτερη προτεραιότητα στον κλάδο ασφαλίσεως ασθενείας. 

"Οπως διαπιστώνεται άπό τά /παραπάνω, γιά τήν αντιμετώπιση 

των προβλημάτων απαιτείται ή λήψη άμεσων μέτρων γιά τή βελτίωση 

ττ̂ ς υφιστάμενης καταστάσεως - κά\υψη κενών ασφαλίσεως, δΐ*αρυνση 

παροχών- καί σταθερή προσπάθεια γιά τήν πραγμάτωση των αναγκαίων . 

θεσμικών, μεταρρυθμίσεων καί τή διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. 

8,2. Οι απαιτούμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις 

Λόγω τ?ίς Ιδιαίτερης σημασίας του συστήματος περιθάλψεως 

.γιά τήν ικανοποιητική κάλυψη τών αναγκών περιθάλψεως του* πληθυσμό© 

ή ομάδα εργασίας γιά τήν κοινωνική ασφάλιση εκρι;νε, Νδτι πρέπει 

νά συμβάλει στό γενικότερο προβληματισμό γιά τ ί ς απαιτούμενες 

ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις καί τ ί ς δυνατές λύσεις μεθοδεύσεως. 

Μετά άπό εμπεριστατωμένη εξέταση τών δυνατών λύσεων, τόσο άπό τήν 

άποψη τί|ς αποτελεσματικότητας τους γιά τήν αντιμετώπιση τών ύφκ^τά-

μενων προβλημάτων, οσο καί'άπό τήν άποψη τ % δυνατότητας εφαρμογές 

τους, κρίθηκε δυνατή καί επιθυμητή ή παρακάτω λύση. Σημειώνεται 
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οτι ή αντιμετώπιση των προβλημάτων τοϋ κλάδου ασφαλίσεως ασθενείας 

απαιτεί πολιτικές αποφάσεις ουσιαστικής σημασίας, Η πρόταση της 

ομάδας εργασίας γιά τήν κοινωνική* ασφάλιση αποσκοπεί στην υποβοή-

θηση των υπεύθυνων παραγόντων γιά τή λήψη αποφάσεων. 

*Η προτεινόμενη λύση θά πρέπει νά έχει τήν εξής μεθόδευση: 

'Απώτερος στόχος. Μακροχρόνια θά πρέπει.νά επιδιωχθεί 

ή δημιουργία μιας ενιαίας εθνικής υπηρεσίας υγείας. Τό σύστημα 

αυτό περιθάλψεως απαιτεί πολύ μεγάλες θεσμικές αλλαγές, πού θά 

.πρέπει νά γίνουν σταδιακά καί μετά omo ευρεία συνεργασία του Κρά

τους, των ασφαλιστικών φορέων, των ασφαλισμένων καί των.γιατρών. 

Μ 

Γιά τή* θέσπιση μιας εθνικής υπηρεσίας υγείας βασοκές' 

προϋποθέσεις είναι: α) *Η παροχή* υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

υγείας, πού νά ανταποκρίνονται στίς προσδοκίες τοο πληθυσμοϋ. 

Αυτό είναι απαραίτητο γιά νά πεισθεί ή πλειοψηφία των γιατρών, οτι 

τά περιθώρια.της Ιδιωτικές πρωτοβουλίας θά περιορισθούν καί οτι 

θά πρέπει νά δεχθούν νά υπαχθούν στο σύστημα, β) *Η ριζική* μετα

βολή* των συνθηκών απασχολήσεως των γιατρών καί ε ίδικότερα η κατάρ

γηση της πολλαπλής μερικής απασχολήσεως, καί. της παράλληλης ασκή

σεως ελεύθερου επαγγέλματος. Οι γιατροί %ά εργάζονται ως μισθω

τοί σέ φορείς προστασίας της υγείας, γ) *Η κατάργηση της ελεύθε

ρης εκλογής του τόπου πού θά ασκεί ο γιατρός τό επάγγελμα, ώστε 

νά γίνει δυνατή η ορθολογική κατανομή του Ιατρικού .δυναμικού στή 

χώρα. Οι βασικές αυτές προϋποθέσεις αντιστρατεύονται τίς παραδο

σιακές αντιλήψεις των γιατρών ως προς τόν τρόπο ασκήσεως τοο 

1. Τά μέλη της 'Ομάδας κ.κ. Παπαγφωργίου καί Σύρκας φρονοΟν οτι η 

• μελέτη της οργανώσεως τής εθνικής υπηρεσίας υγείας πρέπει νά 

γίνει μέσα στην 5ετία 1375-1980. 
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επαγγέλματος τους καί τόν τρόπο παροχής της περιθάλψεως.
 %
Η λήψη 

μέτρων προς τήν παραπάνω κατεύθυνση θά συναντήσει έντονες αντι

δράσεις, δ) *Η εξασφάλιση άπό τό Κράτος της αναγκαίας υποδομής 

καί η ορθολογική περιφερειακή αποκέντρωση της. ε) *Η ριζική μετα

βολή της χρηματοδοτήσεως της ασφαλίσεως. Τό μεγαλύτερο μέρος της 

δαπάνης περιθάλψεως θά πρέπει νά αναληφθεί άπδ τό Κράτος. 

Γιά τήν αποτελεσματική λειτουργία μιας εθνικής υπηρεσίας 

υγείας, θα απαιτηθεί ή. καθιέρωση του θεσμού τοϋ οικογενειακού 

γιατρού. *0 οικογενειακός γιατρός θά εϊναι ειδικευμένος παθολόγος 

η" ειδικευμένος, γενικός γιατρός, πού θά εκλέγεται ελεύθερα άπό τους 

ασφαλισμένους. Θά παρέχει τίς υπηρεσίες του στό ιατρείο του καί 

στό σπίτι τοϋ άρρωστου καί θά τόν παραπέμπει, δταν εϊναι ανάγκη, 

στό γιατρό ειδικότητας, πού θά εδρεύει στό πολυϊατρεΐο ^ στό νοσο

κομείο. Σημειώνουμε δτι τό έργο του οικογενειακού* γιατρού* είναι 

έργο πλήρους απασχολήσεως.
 ι
Η σημερινή όμως σύνθεση του* ιατρικού* 

σώματος δέν επιτρέπει τήν δμεση εφαρμογή τοϋ* μέτρου. 

Ή ενοποίηση βασικών φορέων, δπως των κλάδων ασθενείας ΪΚΑ, 

TEBE καί ΟΓΑ καί άλλων φορέων εφόσον τό επιθυμούν θά μττοοοϋσε νά 

αποτελέσει μεταβατικό στάδιο γιά τή θέσπιση.μιας εθνικές ενιαίας 

υπηρεσίας υγείας,
 ι
0 πυρήνας των^φορέων ΓΚΑ, ΟΓΑ, καί TEBE εϊναι 

απαραίτητος γιά νά διασφαλισθεί ή αναγκαία πληθυσμιακή βάση καί 

η, ασφαλιστική κάλυψη τΰν αναγκών περιθάλψεως ολόκληρης της χώρας, 

πού θά επιτρέψουν ορθολογικό προγραμματισμό της υποδομής καί τοϋ 

ανθρώπινου δυναμικού, θά\ άπαιτηθοϋν σοβαρές θεσμικές αλλαγές· 

Ειδικότερα κρίνεται αναγκαία: -•·-• ··-— " 

αί*Η θέσπιση τοϋ πιό πρόσφορου συστήματος, άμεσης κάλυψης 
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τών αναγκών, δεδομένου οτι οι φορείς πού θα αποτελέσουν τόν-πυ

ρήνα λειτουργούν σήμερα με" διαφορετικά συστήματα, καί η προοδευ

τική ενοποίηση της νομοθεσίας των φορέων ΙΚΑ, TEBE καί ΟΓΑ. Θά 

πρέπει νά βρεθοϋν οι απαραίτητοι πόροι για να βελτιωθεί η περί

θαλψη του ΙΚΑ καί νά εναρμονισθούν στο* επίπεδο του ΙΚΑ οι παροχές 

του ΟΓΑ και τοϋ TEBE. Προβλέπεται δτι θα υπάρξουν αντιδράσεις 

των ασφαλισμένων τοϋ* ΙΚΑ. καί TEBE σέ συνδυασμό μέ τή*ν ανάγκη γιά 

σύμμετρη χρηματοδότηση. 

β. Η υπαγωγή* της υποδομής του Δημοσίου (Κράτους καί ΙΚΑ) 

στον ενοποιημένο φορέα συλλογικής καλύψεως των αναγκών, προκει

μένου νά επιτευχθεί η αποτελεσματική* κάλυψη των αναγκών καί ή 

ενοποίηση της ανοικτής καί κλειστές περιθάλψεως· : '. ν," 

γ. Η θέσπιση του μεταθετού γιά τους γιατρούς πού υπηρετούν 
\ ·» ·> ·. ....... * >. 

στον ενοποιημένο φορέα (ασφαλιστικούς φορείς καί κρατικά νοσοκο-

μεΐα). θά υπάρξουν έντονες αντιδράσεις άπό τους γιατρούς. *Η 

θέσπιση δμως του μέτρου κρίνεται αναγκαία γιά νά επιτευχθεί ορθο

λογική* κατανομή* του Ιατρικού έργου ανάμεσα στίς επαρχίες καί στά 

&στικά κέντρα.: 

Η ενοποίηση των παραπάνω φορέων μέ τή* μορφή* πού προτεί-

νεται, θά συμβάλει στή* σταδιακή* άλλα συνεχή* βελτίωση του επιπέδου 

της προστασίας βασικών ομάδων τοϋ πληθυσμού, δηλαδή* του 85$ του 

συνολικοί πληθυσμού τ?)ς χώρας καί θά αποτελέσει Ετσι πό*λο έλξεως 

καί γιά τ ίς ύπο*λοιπες ομάδες τοϋ πληθυσμού. 

Σημειώνουμε-.οτι, εάν ή. ένοποίηση δέν συμπορευθεΐ μέ τζς 

αναγκαίες θεσμικές.μεταβολές η εάν περιορισθεί σέ ομοιογενείς , 

ομάδες τοϋ πληθυσμοϋ, δέν θά πρέπει νά αναμένεται ουσιαστική* .> 
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βελτίωση τη*ς αποτελεσματικότητας της περιθάλψεως, γιατί δέν θά 

μπορέσει νά λυθεϊ τό πρόβλημα της στελεχώσεως των υπηρεσιών της" 

επαρχίας, . 

'Επιδιώξεις 5ετίας. Γιά τήν περίοδο τοϋ Προγράμματος 

Αναπτύξεως 1976-1980 κρίνεται αναγκαία η θέσπιση ευρείας συνερ

γασίας καί συντονισμού των υφιστάμενων φορέων ασφαλίσεως. Τό 

προτεινόμενο θεσμικό μέτρο είναι αναγκαίο καί αποσκοπεί στη" βελ

τίωση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου συστήματος προστασίας 

πού τό διακρίνει κατάτμηση σέ πολλούς φορείς μέ διάφορα συστήματα 

περιθάλψεως, Η αναγκαιότητα του μέτρου προκύπτει άπό τη* διαπί

στωση, στι ή αυτόνομη ανάπτυξη καί ή ανεξάρτητη δράση των,διαφόρων 

φορέων ασφαλίσεως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σπατάλης πόρων, 

επικαλύψεων, ανταγωνισμού γιά τή διασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού* 

σέ ειδικότητες πού σπανίζουν, γενικά ελλείψεως ορθολογισμού στην 

αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θά μπορούσε δέ νά αποτελέσει τό 

πρώτο βασικό βήμα γιά τήν εφαρμογή στό απώτερο μέλλον τοϋ συστή

ματος της εθνικής υπηρεσίας υγείας. 

Τό μέτρο αυτό δέν προϋποθέτει μεγάλες θεσμικές, μεταβολές 

καί δέν παρουσιάζει δυσχέρειες στην εφαρμογή, δμως παρά τή βελ

τίωση πού θά επιφέρει μία ορθολογική αντιμετώπιση των παραπάνω 

προβλημάτων, δέν αναμένεται δτι θά επιτευχθεί ριζική αναμόρφωση 

του τρόπου πραγματοποιήσεως της περιθάλψεως τοϋ πληθυσμοϋ. *Η 

δημιουργία τον αναγκαίων προϋποθέσεων γιά τή συνεργασία των φο

ρέων στην εκτέλεση τοϋ έργου πού τους έχει ανατεθεί άποτελΕΐ τό 

MINIMUM της παρεμβάσεως της Πολιτείας καί θά πρέπει νά θεσπισθεί 

τό συντομότερο δυνατό. Διαπιστώνεται
ν
οτι ή χάραξη πολιτικής προς 

τήν κατεύθυνση αυτή έχει σοβαρές πιθανότητες άμεσης αποδοχής άπό 
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τους φορείς, τους ασφαλισμένους καί τό Κράτος, ^Υπάρχουν άλλωστε 

προηγούμενα σέ μικρή κλίμακα. 

Προκειμένου τ<5 μέτρο να αποδώσει σέ ικανοποιητικό βαθμό*, 

η συνεργασία θά* πρέπει νά περιλάβει: α) τή"ν κάλυψη των αναγκών 

περιθάλψεως των ασφαλισμένων ενός φορέα μέ τα μέσα, ανθρώπινο δυ

ναμικό καί υποδομή, πού διαθέτουν άλλοι φορείς, προκειμένου νά 

επιτευχθεί καλύτερη περίθαλψη καί μείωση τοο κόστους, β) κοινό 

προγραμματισμό των μέσων γιά τήν αντιμετώπιση των υφιστάμενων 

προβλημάτων στίς περιοχές της χώρας πού έχουν αρμοδιότητα περι

θάλψεως διάφοροι φορείς,, γ) τή" θέσπιση προτύπων περιθάλψεως, 

λειτουργίας κλινικών π.χ. κοινών οργάνων καταρτίσεως συμβάσεων 

μέ τίς κλινικές, ελέγχου των κλινικών κλπ., δ) τή θέσπιση πολυ

δύναμων υπηρεσιακών κλιμακίων συνεργασίας περισσότερων φορέων. 

8.3. Προτεινόμενα μέτρα γιά τό Πρόγραμμα 1976-1980 

*Η εισήγηση της 'Ομάδας γιά τίς επιδιώξεις του κλάδου 

ασφαλίσεως ασθενείας καί τά αναγκαία μέτρα γιά τήν περίοδο 'του* 

Προγράμματος Αναπτύξεως 1976-1980 προσδιορίζονται αναγκαστικά 

άπό τίς διαπιστώσεις γιά τίς κοινωνικο-οίκόνομικές συνθήκες τη*ς 

χώρας γενικά, τήν κατάσταση στον τομέα τη*ς υγείας ειδικότερα καί 

τίς προβλεπόμενες δυνατότητες γιά ρεαλιστική αντιμετώπιση των 

υφιστάμενων προβλημάτων. 

Βασική κατεύΟ-υνση τής προτεινόμενης πολιτικής είναι: ή 

βελτίωση τ^ς λειτουργικότητας τοο υφιστάμενου συστήματος προστα

σίας, ή βελτίωση της παρεχόμενης προστασίας στίς οικονομικά άσ9·ε~ 

νέσςερες ομάδες του* πληθυσμοί καί ή κάλυψη των υφιστάμενων κενών 

προστασίας. 
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Μέ βάση τ ίς παραπάνω· βασικές-κατευθύνσεις τή̂ ς πολιτικής 

γιά τόν κλάδο ασθενείας οι επιδιώξεις τοΟ Προγράμματος γιά τή .... 

βελτίωση της υφιστάμενης καταστάσεως πρέπει νά είναι οι έξης: 

α. *Η γενίκευση της ασφαλίσεως τοί> πληθυσμοί»· γιά.ασθένεια, 

'••· β. ή συνεργασία των φορέων γιά τό συντονισμέ τοο επιτελού

μενου &ργου, προκειμένου νά αξιοποιηθούν πληρέστερα τα μέσα πού 

διατίθενται, καί γιά τή*ν ορθολογική αποκέντρωση των υπηρεσιών
: 

στή*ν περιφέρεια, 

γ, ή σταδιακή εναρμόνιση του επιπέδου προστασίας των ομάδων 

τ ο ^ πληθυσμού*, πού ή περίθαλψη τους υπολείπεται, στο" επίπεδο τοο 

U À , καί ή βελτίωση του τρόπου πραγματοποιήσεως των παροχών άσθε-

νείας άπό τό* ΊΚλ, TEBE, ΟΓΑ καί άλλους φορείς, 
'• ' . j ' ' .' • ' • ' · . ' • · • • ' * ' · 

δ. ή θέσπιση ορθολογικής πολιτικής γιά τά νοσή*λεια, 

ε. ή διάθεση πόρων κατά προτεραιότητα γιά τή βελτίωση τ?*ς 

περιθάλψεως άπό τους ασφαλιστικούς φορείς καί τό Κράτος. 

Ν Γιά τήν πραγμάτωση των παραπάνω επιδιώξεων επισημάνθηκε 

σειρά μέτρων. Ειδικότερα γιά.κάθε έπνδίωξη όπως: 

"• α,- Γενίκευση της ασφαλίσεως του* πληθυσμοο γιά ασθένεια ·. . 

Προτείνονται: Ι) Ή υποχρεωτική υπαγωγή' στή*ν ασφάλιση 

των κλάδων υγείας των υφιστάμενων φορέων ομάδων τ ou ενεργού* πλη

θυσμοο, πού δέν καλύπτονται γιά τόν κίνδυνο'της ασθενείας.
 ι
0 φο

ρέας ύπαγωγήΥ θά καθορίζεται ανάλογα μέ τό επάγγελμα πού ασκούν· 

•It) Η μελέτη
1
 γιά τή*ν υπαγωγή" στό γενικό φορέα IKâ ομάδων το$ {ίή* 

ένεργοΰ πληθυσμού, πού δέν έχουν ασφαλιστική' κάΧυψη, σπως òt 
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απόμαχοι της εργασίας καί ο ν ανάπηροι πού δέν έχουν „ασφάλιση, 

μέλη οικογένειας πού δέν δικαιούνται υπαγωγής στή*ν ασφάλιση ως 

προστατευόμενα μέλη, άτομα πού δέν ασκούν επάγγελμα. Τή* δαπάνη 

γιά τήν ασφάλιση τους, εφόσον δέν διαθέτουν επαρκείς πόρους θά 

πρέπει νά καταβάλει το* Κράτος. *Η μελέτη θά πρέπει νά προβλέψει 

τή*ν κατάργηση των ρυθμίσεων γιά τους οικονομικά αδύνατους'^ ώστε 

' νά αποφευχθεί ή παράλληλη απασχόληση του* Δημοσίου γιά τή"ν περί

θαλψη' τους. •% -

β. Συνεργασία των φορέων γιά τό συντονισμό του επιτελούμενου 

έργου καί τή"ν ορθολογική* αποκέντρωση των υπηρεσιών στην περιφέρεια 

.'..' .,:•„'.. ΠροτείνονταW-1) -Η ανάθεση..τΐ}ς περιθάλψεως των' άσφαλι-

,σμένών .άλλων φορέων., στους φορείς, ασφαλίσεως ...πού*- διαθέτουν, ευρύ .. 

δίκτυχχ„υπηρεσιών, μέ- απόδοση της σχετικής, £απάνής.' .Οι :άσφαλισμέ·-

νοι π. χ. τοϋ ΙΚΑ θά μποροϋν νά προσφύγουν στον-αγροτικό-γιατρό 

καί αντίστροφα οι αγρότες στις υπηρεσίες τοϋ.ΙΚ^. Τό μέτρο θά έπΐ-

.τρέψει πληρέστερη καί π.ιό άνετη κάλυψη των ασφαλισμένων, θά οδη

γήσει" σέ μιά ορθολογικότερη καί πλατύτερη αποκέντρωση-καί θά σύμ

βαλε Ι" στην εξάλειψη των επικαλύψεων καί της σπατάλης πόρων. £έ 

πρώτη φάση τό μέτρο θά πρέπει νά έφ'ασμοσθει στίς\αγροτικές κα£ 

ημιαστικές περιοχές: notC ατά μικρά αστικά κέντρα. Σταδιακά; καί 

μέ τήν προϋπόθεση δτΐ οι υπηρεσίες τοϋ ΙΚΑ θά μπορέσουν νά αντιμε

τωπίσουν τά οργανωτικά προβλήματα θά έπεκταθεΓ'καί στίς" μεγάλες. 

αστικές περιοχές* i t ) *Ε σύσταση στό *Υπουργείο Κοινωνικών *ϊπη-

...ρεσιων κρίνρϋ συλλογικού οργάνου άπό τους αρμόδιους φορείς "γιά 

.τήν εξασφάλιση του συντονισμού καί της συνεργασίας, γ ι ά τ ό ν προ

γραμματισμό του δικτύου Ηων υπηρεσιών, τήν κα'τ.άρτισή συμβάσεων 

μέ τ ίς κλινικές καί τόν αποτελεσματικό έλεγχο του τρόπου λειτουργίας 
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των κλινικών. Στό δργανο αυτό θά πρέπει να ανατεθούν ή μελέτη 

τον προβλήματος καί ή εΐοή^ηση των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων 

καί τον κινήτρων πού απαιτούνται γιά τήν αποκέντρωση τοο δικτύου 

τον υπηρεσιών στην επαρχία καί τήν ικανοποιητική τους στελέχωση. 

lit) *Η καθιέρωση του θεσμοϋ των πολυδύναμων μικτών υπηρεσιακών 

κλιμακίων συνεργασίας περισσότερων φορέων γιά τή διεκπεραίωση 

του* διοικητικού* Ιργου. Ιν) *Η μελέτη της σκοπιμότητας χρησιμοποιή-

σεως των γιατρών πού υπηρετούν στίς ένοπλες δυνάμεις, σέ περίπτω

ση πού τό διαθέσιμο κατά περιοχή Ιατρικό δυναμικό δέν είναι άρκε-

0
τό για να καλύψει τίς ανάγκες. 

γ. Σταδιακή εναρμόνιση του επιπέδου προστασίας τΰν ομάδων 

τοΟπληθυσμοϋ, ηού η περίθαλψη τους υπολείπεται, στό επίπεδο τοϋ 

, ,-ΙΚΑ., καί βελτίωση του τρόπου πραγματοποιήσεως της περιθάλψεως 

στό Κ Α , ΟΓΑ καί TEBE καί άλλους φορείς 

Αναφορικά μέ τό OCA προτείνονται: ί) *Η γενίκευση του* 

οίκογενειακοϋ γιατρού μέ τή* μορφή πού λειτουργεί σήμερα σ' ορισμέ

να υποκαταστήματα. Παράλληλα θά πρέπει νά μελετηθεί ή οργάνωση 

καί λειτουργία του" θεσμού τοο οικογενειακοί) γιατρού κατά τό* άγ-

γλικό πρότυπο μέ πλήρη απασχόληση ειδικευμένων παθολόγων η" γενι

κών γιατρών. Η μελέτη θα πρέπει νά προβλέψει γιά τή σταδιακή εφαρ

μογή το0 θεσμοϋ κατά τό πρότυπο αυτό, γιατί ή σύνθεση των γιατρών 

του Ιδρύματος δέν επιτρέπει τήν άμεση εφαρμογή του. Θά πρέπει 

-εξάλλου νά καταβληθεί προσπάθεια γιά νά πεισθούν οι γιατροί νά 

δεχθούν νά απασχοληθούν μέ τίς παραπάνω προϋποθέσεις, li) *Η στα-

θΙακή επέκταση της άμεσης καλύψεως τον αναγκών κλειστής περιθάλ

ψεως, Τό μέτρο κρίνεται αναγκαίο γιά νά διασφαλισθεί υψηλή 



- 157 -

ποιότητα νοσοκομειακής περιθάλψεως γιά τά σοβαρά τουλάχιστον 

περιστατικά. Θά μπορούσε νά επιτευχθεί με τήν κατασκευή νοσοκο-

μείων άπό τό' ÎKL σε συνεργασία μέ τό αρμόδιο Υπουργείο στά πλαί-

σια ενός εθνικού προγράμματος γιά τή νοσοκομειακή υποδομή η τή 

διασφάλιση επαρκούς αριθμού συμβατικών κλινών στα κρατικά νοσοκο

μεία τών μεγάλων αστικών κέντρων. Ill) *Η διάθεση του* απαιτουμένου 

χρόνου γιά τήν εξέταση των ασφαλισμένων άπό τό γιατρό. *Η παροχή 

ευχέρειας χρόνου στό γιατρό τοο ΙΚΑ θά μπορούσε νά διασφαλισθεί 

μέ τή μείωση τοϋ* μέσου άριθμοϋ των ασφαλισμένων πού υποχρεώ

νεται νά εξετάσει στό ωράριο του. Μέ τό" μέτρο αυτό θά παρασχεθεί 

ικανοποιητική περίθαλψη, $ά αποκτήσει ò γιατρός τήν εμπιστοσύνη 

τοΌ ασφαλισμένου καί θά πάψει νά διαδραματίζει ρόλο συνταγογράφου, 

γενικά θά γίνει πιό ανθρώπινη ή παρεχόμενη περίθαλψη. Λόγω της 

δαπάνης πού συνεπάγεται τό μέτρο προτείνεται η δοκιμαστική εφαρ-

μογή του μέ OPTIMUM αριθμό επισκέψεων ανά τετράωρο σέ ορισμένα 

πολυϊατρέϋα για νά αξιολογήσει ή αποτελεσματικότητα του μέτρου 

καί νά εκτιμηθεί ή δαπάνη (κόστος-ωφέλέια)· ιν)
 ν
Η αποκέντρωση 

τον πολ'υϊατρείων στά μεγάλα αστικά κέντρα. ^Κρίνεται αναγκαία ή 

κατάρτιση ειδικού προγράμματος γιά
ν
τήν εξασφάλιση της αναγκαίας 

υποδομής καί του εξοπλισμού. *0 έυπρεπισμός της υφιστάμενης υποδο

μής είναι επίσης αναγκαίος γιά νά γίνει ή υποδοχή του κοινού πιό 

-άνετη. *Η χωροταξική κατανομή"τον πολυϊατρείων θά πρέπει νά γίνει 

μέ βάση τή διασπορά των ασφαλισμένων καί σύγχρονα πρότυπα υπηρε

σιών, ν)·
 ν
Η αΰξηση του αριθμού τών γιατρών πού υπηρετούν στό ΙΚΑ, 

Η εκτίμηση των 'αναγκών σέ νέους γιατρούς θά γίνει μέ βάση τά εν

δεδειγμένα πρότυπα γιατρών καί ασφαλισμένων .καί ανάλογα μέ τίς 

ώρες πού υπηρετούν, τή δημογραφική σύνθεση τών ασφαλισμένων καί 
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τό χρόνο πού απαιτείται, γιά τήν εξέταση του* άρρωστου άπό τό γ ια

τρό, vt) *Η μελέτη τον νέων θεσμών ανοικτής περιθάλψεως, δπως της 

ομάδας γιατρών ανοικτές περιθάλψεως (GROUP PRACTICE), καί τον 

κέντρων υγείας γιά ομάδες πληθυσμών 10.000 κατοίκων (μέ τά κέντρα 

υγείας άποσκοπεϊται ο συντονισμός των υπηρεσιών προλήψεως, θερα

πείας καί αποκαταστάσεως). Ειδικότερα θά πρέπει νά μελετηθεί η 

δυνατότητα οργανώσεως τέτοιων θεσμών καί ή αποτελεσματικότητα 

τους στή βελτίωση τη*ς περιθάλψεως. 'Επίσης θά πρέπει νά μελετηθεί 

ό πιό ενδεδειγμένος τρόπος εντάξεως τοΟ παιδίατρου στό σύστημα 

τΐ)ς άνοικτη*ς περιθάλψεως, v i i ) *Η μελέτη γιά τήν αποτελεσματικό

τερη κάλυψη τ % μαιευτικής περιθάλψεως, v i l i ) *Η θέσπιση wwieto-

χ?ίς στίς επισκέψεις σέ γιατρούς ειδικότητας, δταν ο ασφαλισμένος 

προσφεύγει άπ'ευθείας, προκειμένου νά επιτευχθεί πειθαρχημένη 

κατανάλωση. Ιχ) ιΗ ανάπτυξη τοϋ ëpγoυ τών επιτελικών καί ελεγκτι

κών υγειονομικών οργάνων γιά τή βελτίωση τΐ)ς ποιότητας τη*ς περι

θάλψεως, χ) *Η αναμόρφωση της νομοθεσίας γιά τά επιδόματα ασθε

νείας καί μητρότητας προκειμένου νά διασφαλισθεί επαρκής προστασία· 

Αναφορικά μέ τόν 0FA προτείνονται: ι) *Η σταδιακή διεύ

ρυνση της φαρμακευτικές περιθάλψεως του ΟΓΑ. Γιά νά αποτραπεί 

αλόγιστη εξέλιξη της δαπάνης κρίνεται απαραίτητη σέ πρώτη φάση 

ή διατήρηση τοο-υφιστάμενου συστήματος χορηγήσεως φαρμάκων από τά 

αγροτικά Ιατρεία, τους υγειονομικούς σταθμούς, τά κέντρα κοινωνι*-

κ% πολιτικές καί τά εξωτερικά ιατρεία τον νοσοκομείων» . Γιά* 

τήν επέκταση τη*ς περιθάλψεως στή φάση αυτή κρίνεται σκόπιμη ή 

κατάρτιση^ άπό τά αρμόδια,δργανα, ενός νέου. καταλόγου w£',.*& 

άναγκαιοϋντα φάρμακα, πού θά πρέπει νά διαθέτουν οι παραπάνω., ..„ 
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υπηρεσίες γ-ιά τους αγρότες, καί νά προβλεφθεί ενα αποτελεσματικό, . 

σύστημα γιά τόν έφοδιασμ<5 τους. Παράλληλα θά πρέπει νά μελετηθεί 

ή ενδεδειγμένη μεθόδευση διανομής των φαρμάκων, προκειμένου νά 

επιλέγει σύστημα πού θά εξασφαλίζει τόν άρτιο έλεγχο της χρησιμό

τητας καί της κανονικές διαθέσεως τών φαρμάκων καί νά προβλέπει 

ή θέσπιση του. II) *Η παροχή υπηρεσιών άπό γιατρούς ειδικότητας 

στους ασφαλισμένους τοϋ ΟΓΑ. Ή περίθαλψη θά παρέχεται στά εξωτε

ρικά Ιατρεία των νοσοκομείων καί στους υγειονομικούς σταθμούς, 

βά απαιτηθεί ή δραστηριοποίηση των εξωτερικών Ιατρείων των περι

φερειακών καί επαρχιακών νοσοκομείων καί ή αΰξηση τοίί άριθμοΟ τών 

υγειονομικών σταθμών έκεΐ δπου δέν υπάρχουν νοσοκομεία. Οι υγειο

νομικοί σταθμοί θά πρέπει νά επανδρωθούν μέ γιατρούς βασικών είδι-

κοτήτων, ώστε σταδιακά νά διαδραματίσουν ρόλο πολυϊατρείων' πού 

θά συμπληρώνουν τό δίκτυο τών αγροτικών ιατρείων. Σέ πρώτη φάση 

νά μελετηθεί μιά τέτοια οργάνωση σέ 2-3 νομούς τη*ς χώρας. Τιά
 : 

νά επιτευχθεί η αναγκαία στελέχωση τών νοσοκομείων καί τών ύγειο-

νομικώς σταθμών θά πρέπει νά προβλεφθούν πρόσθετες αμοιβές, lit) 

Η ανάληψη ττίς δαπάνης γιά τή* μετακίνηση τών αγροτών στά εξωτερικά 

Ιατρεία τών νοσοκομείων της περιφερείας τους γιά νά εξετασθούν 

άπό γιατρούς ειδικότητας, εφόσον παραπέμπονται άπό τόν αγροτικό 

γιατρό, tv) *Η'κάλυψη τών αναγκών ανοικτές περιθάλψεως τών άγρο-

τών πού ζουν στά αστικά κέντρα, οπού δέν υπάρχουν αγροτικοί για-

τροί. ν) 2 ταχύρρυθμη εκπαίδευση τοϋ άγροτικοΟ γιατροο πρίν άπό 

τό διορισμό του καί ή παροχή τών μέσων πού' χρειάζονται γιά έργα-

στηριακές εξετάσεις ταχείας διαγνωστικές. 

Αναφορικά μέ τό TEBE προτείνονται: Ι) Η παροχή φαρμακευ

τικής περιθάλψεως καί η κάλυψη τών αναγκών ανοικτές περιθάλψεως 

τών ασφαλισμένων άπό γιατρούς δλων τών εΙδικοτή*των· 
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tt) *H μέ σύμβαση ανάθεση τ % περιθάλψεως τον ασφαλισμένων του* 

TEBE τον μέν αγροτικών καί ημιαστικών περιοχών στους αγροτικούς 

γιατρούς των δέ λοιπών περιοχών στίς υπηρεσίες του* ΙΚΑ, til) *Η 

μελέτη τ?|ς αποτελεσματικότητας του* συστήματος ττ)ς ανοικτές περι

θάλψεως, προκειμένου να αποφασισθεί ή επέκταση, ή αναπροσαρμογή 

η* ή αντικατάσταση του, 

'Αναφορικά μέ τους λοιπούς φορείς προτείνονται! Ι) *Η δια-

σφίξλιση από δλους τους φορείς, πού ή περίθαλψη τους υπολείπεταιt 

ττ̂ ς εκτάσεως των παροχών τοϋ* γενικού" φορέα ΙΚΑ, Σέ περίπτωση αδυ

ναμίας θά πρέπει νά υπαχθούν στό DCA. Il) *Η επιδίωξη κατά τό 

δυνατό τη"ς καλύψεως τών αναγκών άνονκττ}ς περιθάλψεως άπό γιατρούς 

πού αμείβονται μέ μισθό η* κατά κεφαλήν ασφαλισμένου. U t )
 ι
Η διαρ

κής ενημέρωση καί ò^εκσυγχρονισμός τΐ)ς ονοματολογίας τον ιατρικών 

πράξεων, ή ορθολογική κοστολόγηση τών πράξεων καί .η καθιέρωση 

συστήματος αναπροσαρμογές τών τιμών τών ιατρικον πράξεων ανάλογα 

μέ τό κόστος ζωΐ|ς άπότό αρμόδιο υπουργείο· · Τό μέτρο αυτό κρί

νεται αναγκαίο γιά νά αποφευχθεί κατά*τόνδυνατόν ή λανθάνουσα συμ̂ -

μετοχή τοο. ασφαλισμένου στό κόστος, καί ή καταγγελία τον συμβάσεων 

άπό τους γιατρούς. ΙΙαράλληλα θά πρέπει νά θεσπισθοΟν άπό τους 

φορείς μηχανισμοί γιά τόν έλεγχο της χρησιμοποιήσεως τον ύπηρε·* 

σιών, ώστε νά αποφευχθεί ή αλόγιστη εξέλιξη της δαπάνης γιά τήν 

ανοικτή περίθαλψη στους φορείς πού λειτουργούν μέ τό σύστημα τΐ)ς 

κατά πράξη αμοιβές» III) *Η βελτίωση τον διαδικασιών ελέγχου ττίς 

δαπάνης περιθάλψεως τΐ|ς υπηρεσίας Περιθάλψεως Δημοσίων Υπαλλήλων 

(μηχανοργάνωση, αύξηση τοο αριθμοί* τών ελεγκτών γιατρών). 
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• δ
β
'Αναφορικά μέ τή θέσπιση ορθολογικής πολιτικής γιά τά 

νοσηλεία 

Προτείνεται' ι) *Η μελέτη γιά τήν καθιέρωση ενιαίας τι

μής των Ιατρικών πράξεων ανεξάρτητα άπό τη θέση νοσηλείας, γιά;·•-·.'•· 

νά αποφευχθεί ή άδικη προσθετή επιβάρυνση των ασφαλισμένων, ν 

ε.Αναφορικά μέ τη* διάθεση πόρων κατά προτεραιότητα για τή 

βελτίωση της περιθάλψεως άπό τους ασφαλιστικούς φορείς καί τ6 

Κράτος 

Προτείνονται: ί) Ή ευρύτερη συμμετοχή* του* Κράτους στή* 

δαπάνη γιά τήν περίθαλψη των χαμηλότερων εισοδηματικών ομάδων τοϋ 

πληθυσμοϋ. Οι απαιτούμενοι πόροι, τόσο γιά τη* βελτίωση της περι

θάλψεως βασικών ομάδων τοϋ πληθυσμού, δσο καί γιά τήν αντιμετώ

πιση της προβλεπόμενης αυξήσεως της ζητήσεως υπηρεσιών περιθάλ

ψεως λόγω της βελτιώσεως του βιοτικοϋ καί πολιτιστικού επιπέδου 

τοϋ λαοί; καί των προόδων της Ιατρικές, δέν είναι δυνατό νά αντλη

θούν μ'νο άπό τους ασφαλισμένους η* τους εργοδότες. ©ά άπαΐτηθοϋν 

γενναίες αποφάσεις γιά τή* χρηματοδότηση μέρους της απαιτούμενης 

πρόσθετης δαπάνης γιά τή*ν περίθαλψη άπό τον τακτικό προϋπολογισμό*. 

Τά προβλήματα στον τομέα της υγείας παρουσιάζουν Ιδιαίτερη οξύτητα 

καί θά πρέπει νά αντιμετωπισθούν κατά προτεραιότητα. Θά πρέπει 

συνεπώς νά προβλεφθεί ρυθμός αυξήσεως των δαπανών τοϋ προϋπολογι

σμού γιά τήν υγεία σαφώς ανώτερος άπό το ρυθμό αυξήσεως του εθνι-

κοϋ προϊόντος ώστε νά δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις γιά τή στα

διακή αντιμετώπιση των προβλημάτων, ίι) Αΰξηση των εισφορών ασθε

νείας εφόσον κρίνεται αναγκαία, lit) Ευρύτερη συμμετοχή τοϋ ΟΓΑ 

στίς δαπάνες ανοικτής περιθάλψεως των αγροτών. 
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Τά μέτρα πού προβλέπονται, δπως ή εναρμόνιση χ?\ς προστα

σίας σ'ενα ανώτερο επίπεδο των φορέων πού υπολείπονται, ή βελτίω

ση ττ̂ ς ποιότητας των υπηρεσιών των μεγάλων φορέων, ή ορθολογική 

χρησιμοποίηση των μέσων πού διατίθενται καί ή αΰξηση των πύρων 

τ ou κλάδου ασθενείας θά συμβάλουν στή διασφάλιση ένύς επαρκούς 

κοινοϋ επιπέδου προστασίας στύ 85^-90$ το$ πληθυσμού*. 
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IV. ΟΙΚΟΓϋΐΒΙΑΚΔ. ITilAük&iA 

1 · Εισαγωγή •' 

Ό κλάδος τών οικογενειακών παροχών αποτελεί τήν πιό πρόσφα

τη μορφή της κοινωνικής προστασίας. Στή χώρα μας θεσπίστηκε μόλις 

τό 1958. *0 θεσμός εϊχε εισαχθεί στίς χώρες τη*ς ΕΟΚ νωρίτερα, 

προηγήθηκαν τό Βέλγιο, ή Γαλλία, η Ιταλία καί η 'Ολλανδία στή
 ; 

10ετία τοϋ 1930, ακολούθησαν η 'Ιρλανδία, ή Μ. Βρεττανία καί τό 

Λουξεμβοϋργο αμέσως μετά τόν πόλεμο καί τέλος ή Δανία καί ή Δυτ; 

Γερμανία στίς αρχές της ΐΟετίας του 1950, Οι παροχές τοο κλάδου 

τών οικογενειακών επιδομάτων αποσκοπούν στή συμπλήρωση τοϋ εισοδή

ματος καί απονέμονται στίς οικογένειες πού αντιμετωπίζουν πρόσθε

τα βάρη γιά τή συντήρηση των μελών τους. 

Κατά κανόνα'προβλέπεται η απονομή παροχών σέ χρήμα γιά 

τή συντήρηση των παιδιών μέχρι νά συμπληρώσουν ενα ορισμένο όριο 

ηλικίας. Τό δριο αυτό διαφέρει άπό χώρα σέ χώρα, κυμαίνεται 

μεταξύ 16-19 ετών. *Η επιδότηση παρατείνεται λόγω, σπουδών Ψ\ αναπη

ρίας καί σέ ειδικές περιπτώσεις γιά τα κορίτσια πολυμελών οικογε

νειών πού* δέν εργάζονται λόγω οίκογενειακών υποχρεώσεων. Σ'ορι

σμένες χώρες δίνονται επίσης επιδόματα καί σ'αλλα μέλη της οικογέ

νειας, δπως στή σύζυγο καί στους υπερήλικες γονείς, Μέ τό θεσμό 

των οίκογενειακών παροχών επιδιώκεται ακόμα από ορισμένες χώρες 

ή οίκονομική ενίσχυση της οικογένειας γιά τή βελτίωση τών συνθη

κών κατοικίας, τήν αντιμετώπιση της δαπάνης γιά τήν επιμέλεια τών 

παιδιών μέχρι ηλικίας τριών ετών καί της δαπάνης γιά τόν τοκετό, 

εφόσον δέν.καλύπτεται άπό τόν κλάδο ασφαλίσεως υγείας καί μητρό

τητας. 
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Προκειμένου γιά τους μισθωτούς είναι δυνατή ή χορήγηση 

οικογενειακών επιδομάτων άπό τόν εργοδότη μέ ανάλογη προσαύξηση . 

τον μισθών. Κατά κανόνα δμως τα οικογενειακά επιδόματα αποτελούν 

αυτοτελείς ασφαλιστικές παροχές, πού απονέμονται άπό είδικό κλάδο 

ασφαλίσεως. Στην αντιμετώπιση των οικογενειακών βαρών συντελούν 

καί άλλα'μέτρα, πού προβλέπονται άπό άλλους κλάδους-ασφαλίσεως, 

δπώς ή προσαύξηση των συντάξεων καί των επιδομάτων ασθενείας η* 

ανεργίας λόγω οικογενειακών βαρών, ή αναγνώριση δικαιώματος περι

θάλψεως στά μέλη της οικογένειας του άμεσα ασφαλισμένου καί οι. 

•παροχές μητρότητας· Τα" μέτρα αυτά δέν αποτελούν αυτοτελείς ασφα

λιστικές παροχές καί δέν εξετάζονται στό κεφάλαιο αυτό, 

Μέ τό θεσμό τον οικογενειακών επιδομάτων υλοποιούνται 

βασικές επιδιώξεις της κοινωνικής ασφαλίσεως, δπως η αναδιανομή* 

τοϋ εθνικού εισοδήματος σέ δικαιότερη βάση γιά τή βελτίωση της 

θέσεως τον οίκονομικά ασθενέστερων ομάδων τοϋ πληθυσμού* (κοινωνι

κή επιδίωξη) καί ή αύξηση τη*ς καταναλωτικές δυνάμεως των χαμηλών 

εισοδηματικών ομάδων (οικονομική επιδίωξη). Σ'ορισμένες χώρες επι

χειρείται επίσης μέ τό θεσμό τον οικογενειάκων επιδομάτων ή άσκηση 

ενεργού δημογραφικές πολιτικής. "Οταν οι παροχές είναι ουσιαστικές, 

<&ά μπορούσε νά υποστηριχθεί, δτι ενθαρρύνουν τή φυσική τάση γιά 

τή δημιουργία οικογένειας, αποτελούν κίνητρο γιά τήν απόκτηση περισ

σότερων παιδιών καί επηρεάζουν τή δημογραφική κατάσταση μιας,χώ

ρας συμβάλλοντας στην ανακοπή της υπογεννητικότητας, ν ,... 

2, Ιψενικές διαπιστώσεις 
1 ' Μ '"• >' » » y • 

Υπεύθυνοι φορείς γιά τή διαμόρφωση της πολιτικές τοϋ θε-

σμοϋ τών οικογενειακών επιδομάτων είναι τό Υπουργείο 'Εργασίας καί 
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τ<5 Υπουργείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, στην εποπτεία των οποίων 

υπάγονται οι 2 αρμόδιοι γιά την παροχή οικογενειακών' επιδομάτων 

φορείς ασφαλίσεως του κλάδου. Τό Υπουργείο Εργασίας είναι ύπεύ-

θυνο γιά τό φορέα που* καλύπτει τους μισθωτούς ιδιωτικού δικαίου 

καί το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών γιά τό φορέα πού καλύπτει 

τό* (Τύνολο του πληθυσμού. 

Γιά τά οικογενειακά επιδόματα δαπανήθηκαν τό* 1975 πόροι 

ττ̂ ς τάξεως τών 1.500 εκατ. δραχμών. Οι δαπάνες αυτές άφοροϋν τους 

2 φορείς καί μόλις φθάνουν τό 0,2$ τοο 'Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ* 

Προϊόντος, δέν περιλαμβάνονται δηλαδή οι δαπάνες γιά οικογενεια

κά επιδόματα από τους'εργοδότες ορισμένων κατηγοριών μισθωτών, 

πού καλύπτονται άπό ειδικές διατάξεις καί συλλογικές συμβάσεις 

εργασίας* Στίς χώρες της ΕΟΚ οι δαπάνες γιά οικογενειακά επιδό

ματα κυμαίνονταν^ στίς αρχές της 10ετίας· του 1970 άπό 2$-4$ τ ou 

'Ακαθάριστου 'ΕθνικοίΠρΌιόντος. Οι πόροι πού διατίθενται στή" χώ

ρα μας εϊναί'ανεπαρκείς^ ·...-.,· .* .. . ..\ 

0 τρόπος πραγματώσεως της προστασίας παρουσιάζει ατέλειες. 

Υπάρχουν προβλήματα διαφοροποιήσεως του* επιπέδου ττ|ς προστασίας/ 

ανομοιομορφίας στίς προϋποθέσεις, έλλειψη συντονισμού καί ενιαίας 

κατευθύνσεως. Τά προβλήματα αυτά επιτείνει η διαφοροποίηση του 

τρόπου χρηματοδοτήσεως. 

Υπολογίζεται φτι -καλύπτεται τό 68$ περίπου του οίκονομί,κΑ 

ενεργού πληθυσμού, τό ,55$ καλύπτουν οι φορείς ασφαλίσεως καί,τό 

υπόλοιπο 13$'καλύπτεται άπό^τίς συλλογικές ^συμβάσεις εργασίας γιά 

ορισμένες κατηγορίες μισθωτών. Λόγω δμως ειδικών περιοριστικών 

προϋποθέσεων, δσον άφορα κυρίως τό φορέα πού καλύπτει τό συνολικό 
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πληθυσμό, ò αριθμός των παιδιών πού επιδοτείται είναι σχετικά 

περιορισμένος.. ^Υπολογίζεται δτι καλύπτεται τό 33$ περίπου των 

παιδιών τ % ομάδας ηλικίας 0-19 ετών. 

Τά επιδόματα εϊναι χαμηλού επιπέδου. Τά μηνιαία επιδ<$-

ματα του* φορέα πού ασφαλίζει τους μισθωτούς διαφοροποιούνται 

σημαντικά, κυμαίνονται μεταξύ 24-208 δρχ. γιά τό 1ο παιδί, 8&-260 

δρχ. γιά τό 2ο, 96-312 δρχ. γιά τ<5 3ο, καί 200-650 δρχ. γιά τό 

4ο, 5ο καί 6ο κλπ. Στό φορέα πού καλύπτει τ6 σύνολο του* πληθυσμοϋ 

τά επιδόματα εϊναι παγία, 500 δρχ. γιά τό 3ο, 4ο κλπ. παιδιά. Τά 

επιδόματα αυτά κρίνονται ανεπαρκή γιά τή συντήρηση των παιδιών 

τών μισθωτών fi τουλάχιστον γιά τήν άσκηση δημογραφικής πολιτικής. 

Ή πολιτική γιά τά οικογενειακά επιδόματα πρέπει νά μελε

τ η θ ε ί σοβαρά προκειμένου νά συντονισθεί μέτήν πολιτική γιά τήν 

προστασία τ?}ς οικογένειας γενικότερα, να αποσαφηνισθούν οι πρστε** 

ραιότητες καί νά γίνει ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων καί τών 

διατιθέμενων μέσων. *Η έλλειψη ενότητας στην αντιμετώπιση τών θεα

μάτων τούτων, λόγω τ^ς υπαγωγής της εποπτείας τών φορέων παροχής 

« οικογενειακών επιδομάτων σέ διαφορετικά υπουργεία, Οέν ••',ά πρέπει 

νά παρεμποδίσει τήν επισκόπηση τών προβλημάτων στό*σύνολό τους -καί 

τήν αποκατάσταση ορθολογικές καί ενιαίας πολιτικές. 

3. Φορείς - Κάλυψη πληθυσμοϋ 

Τά οικογενειακά επιδόματα θεσπίστηκαν στή χώρα μας ως 

αυτοτελής ασφαλιστική παροχή πρόσφατα μέ τό Ν.Δ. 3868/58 "Περί 

Συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμοί) Οικογενειακών 'Επιδομάτων
 n 

Μισθωτών" καί ή απονομή της άρχισε από τό 1960. *Αρμόδιος φορέας 
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γιά τήν παροχή οικογενειακών επιδομάτων συούς μισθωτούς είναι ο 

ΟΑΕΔ, πού υπάγεται στό ^Υπουργείο 'Εργασίας. 

Τή θέσπιση οικογενειακών επιδομάτων στή χώρα μας επέβαλαν 

οι σύγχρονες άντιΧήφεις γιά το κοινωνικό* δίκαιο με σκοπό* τήν προστα

σία τών μισθωτών. *H οργάνωση του θεσμού-βασίστηκε στό υφιστάμενο 

σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως καί ή χρηματοδότηση του στίς εισφο

ρές εργοδοτών καί μισθωτών (ασφαλισμένων). Βασική επιδίωξη του 

θεσμού κατά τή θέσπιση του ήταν ή οικονομική ενίσχυση τον μισθω

τών πού συντηρούν παιδιά.
 ι
Η προστασία τοο ΔΔ.0ΕΜ διευρύνθηκε τό 

1966" (Ν.Δ, 4577/1966) μέ τή*ν καθιέρωση επιδόματος γιά τή σύζυγο, 

ή καταβολή τοϋ οποίου διακόπηκε άπό 1/ΐ/ΐ974* 

Η εισαγωγή του θεσμού κρίθηκε σκόπιμη γιά να γενικευθεί 

ή παροχή οικογενειακών επιδομάτων στους μισθωτούς πού προβλέπονταν 

μόνο γιά ορισμένες κατηγορίες μισθωτών. .Μέ ειδικές διατάξεις καί 

μέ συλλογικές συμβάσεις εργασίας εϊχε προβλεφθεί γι$ τους υπαλλή

λους γραφείων διαφόρων εταιρειών, τους εμποροϋπαλλήλους, τό προ-

σωπικό Τραπεζών, της ΔΕΗ καί τών ΕΓΕΛ., ή παροχή οικογενειακών 

επιδομάτων άπό τους εργοδότες γιά τήν οικονομική ενίσχυση τών μισθω

τών πού αντιμετωπίζουν βάρη οίκογενείας. Η θέσπιση επίσης κοινω

νικού επιδόματος στους κατώτερους δημοσίους υπαλλήλους καί στους 

υπαλλήλους ΜΙΔΔ καί τών ''Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, είχε 

σκοπό τήν οικονομική ενίσχυση τους γιά τά βάρη οικογενείας,' 

ι
Η εξέλιξη της γεννητικότητας τοο πληθυσμού στή 10ετία τοίί 

1960, πού μειώθηκε στό* επίπεδο τών χωρών της Δυτικής Ευρώπης καί 

είναι πολύ χαμηλή σέ σχέση μέ τίς βαλκανικές χώρες, καί ή μετανά

στευση στό εξωτερικό μεγάλου αριθμού ατόμων παραγωγικές ηλικίας, 
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πού επιδείνωσε τή δημογραφική κατάσταση στή χώρα μας, έδημιούρ-

γησαν τήν ανάγκη γιά σμμπληρωματικά μέτρα στό*ν τομέα των οικογενεια

κών επιδομάτων· Γιά τήν αντιμετώπιση της δυσμενούς πληθυσμιακής 

εξελίξεως κρίθηκε αναγκαίας αναμόρφωση της πολιτικές, του ΔΔΟΕΜ 

καί ή εισαγωγή συστήματος καθολικές καλύψεως του* πληθυσμού μέ . 

οίκογενειακά επιδόματα γιά τό 3ο παιδί καί πάνω. 

Μέ τ<5 II, Δ, 222/73 αναπροσαρμόστηκαν οί παροχές τοϋ ΔΑΟΒΗ 

γιά νά ενθαρρυνθούν οι γεννήσεις καί μέ τό Ν; Δ. 1153/72 "Περί Προ

στασίας Πολυμελών Οικογενειών'δια της Παροχής Οικογενειακών 'Επι

δομάτων" καθιερώθηκε ή χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων ,σ'ολό-

κληρο τόν πληθυσμέ μέ δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμοί. Στή 

διάταξη τοϋ άρθρου 1 παρ. 1 ορίζεται ρητά "'Επί σκοπφ ασκήσεως 

δημογρα,φικη*ς πολιτικές καί ενισχύσεως των πολυμελών οίκογενειών 

καθιερουται άπό 1#1·1972 ò θεσμός τών οικογενειακών επιδομάτων.
 Χ 

ι
0 νέος φορέας υπάγεται στό * Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, καί 

αρμόδιος γιά τήν παροχή επιδομάτων είναι ό ΟΓΑ.. 

.'Από τόν ΔΛΟΕΜ δικαιούνται οικογενειακά επιδόματα οι μ,ΐσθω-

- τοί μέ σχέση εργασίας ιδιωτικοϋ δικαίου, εκτός άπό τους μισθωτούς . 

πού δχουν ισοδύναμη η" καί καλύτερη προστασία άπό τόν εργοδότη τους, 

καί τά πληρώματα τών πλοίων τη*ς εμπορικές ναυτιλίας, *Ο αριθμός . 

τών ασφαλισμένων στον ΔΔΟΕΜ ήταν τό 1974 ί. 104*000 δηΑαδή τό 33,5 

τοϋ ένεργοο πληθυσμοί ττίς χώρας. ,
ν Ν 

'?.-i
 r
: Οι^μισθωτοί γιά τους οποίους προβλέπεται αντίστοιχη προ

στασία από τόν εργοδότη υπολογίζονται σέ
ν
428*000 ως. .έξη*ς:> 
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Δ, Μισθωτοί ' Ιδμοτιnot? Δικαίου ' ' .|·9#000 

s , . Λ. ·-. .., .'. . .·.' '· . . . . gì.'.· . 

Προσωπικό Τραπεζών 

" Δημ. 'Επιχειρήσεων 50,000 

" ΈΚΤΜ, ΔΣΠΑ, ΕΗΣ 29,000 

Λοιπές κατηγορίες (εκτίμηση) 100,000 

Β. Μισθωτοί Δημοσίου Δικαίου . , 

Δημόσιοι Υπάλληλοι (εκτίμηση) • . |̂ 30,000 : 

*' *Υ·πάλληλοι ΜΙΔΔ (εκτίμηση) 100,000 

428.000* 

σύμφωνα μέ τίς παραπάνω εκτιμήσεις οι-μισθωτοί πού καλύ~. 

πτονται άπά* τόν εργοδότη γιά τήν αντιμετώπιση των οίκογενειοΐκων ;·. 

βαρών είναι περίπου τό 13$ του. οικονομικά ένεργο.0 πληθυσμού, 

;:>'.'Μδ το*'σύστημα καθολικής'καλύψεως τ ou πληθυσμού ( Ν, Δ; .V-

1153Λ72)
! ôiKCiιοϋντ,αι ρί.κοΥενειακά επιδόματα τό 3ο/ 4ο κλπ. κατά : 

σειράν παιδιά^föv-πολυμελών οικογενειών πού γεννήθηκαν μετά τή*ν 

ΐ/ΐ/ΐ972* Γιά τίς πολυμελείς οικογένειες πού*! ε'χουν άνή*λικα'πα·ι- · 

διά πού γεννή*θηκαν καί πρίν από* τή*ν ΐ/ΐ/Τ2 προβλέπεται χαμηλή 

σχετικά οικονομική* ενίσχυση. Τά επιδόματα χορηγούνται σ δλε'ς τίς 

οίκογένειες ανεξάρτητα ,άπό τή*ν περιουσιακή* η* εισοδηματική* τους 

κατάσταση καί τη* θέση στό επάγγελμα τοϋ αρχηγού* της οικογένειας. 

Η χορή*γηση οίκογενειακδδν επιδομάτων άπό άλλη πηγή* (εργοδότη η* 

MOEfö) δέν αποκλείει τη* λή*ψη επιδόματος τ ou Ή. Δ, 1153/72, 

1. Μέ, τον ,νέο νόμο. γιά τό μισθολόγιο θεσπίστηκε άπό ΐ/ΐ/τ6ή. 

χό(5η*γήση επιδόματος οικογενειακών βαρών στους δημόσιους υπαλ

λήλους :,%£$£ τού\ ύπαλλή*λούς ΜΙΔΔ πού ακολουθούν τό μισθολόγιο 

τΏν δημοσίων υπαλλή*λων, . , 
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Αόγω τ?*ς προϋποθέσεως δσον άφορα τή γέννηση τΟν παιδ(ΐ0ν 

ή κάλυψη ολόκληρου του ενεργού* πληθυσμού θά γίνε^ τήν ΐ/ΐ/ΐ988, 

οπότε δλα τά παιδιά μέχρι, ηλικίας 16 έτων,. πού" δικαιούνται, επιδόματος, 

θά έχουν γεννηθεί μετά τήν ΐ/ΐ/72. ^Υπολογίζεται, μέ βάση τήν 

παραδοχή οτι ò αριθμός των γεννήσεων εϊναι.σταθερός κάθε χρόνο, 

δτι τό ποσοστό του* ενεργού πληθυσμού* πού έχει καλυφθεί άπό τό σύ

στημα του* Ν.Δ. 1153/72 μέχρι τήν.ΐ/ΐ/76 εϊναι τ?ίς.-τάξεως, τοο'25^ 

(100 · 16 Χ 4 » 25$). Μέχρι τίς 3ΐ/ΐ2/ΐ980 υπολογίζεται δτι θά 

έχει καλυ<ρθεΓ τό 56$ περίπου τοΟ ενεργού πληθυσμού* (ίΟΟ : 16 Χ 9 s 

56,25)· Θά πρέπει, νά σημειωθεί δτι υπάρχουν επικαλύψεις επειδή 

οι παροχές του* Ν.Δ. 1153/72 σ'ορισμένες περιπτώσεις συρρέουν μέ 

τίς παροχές του* ΔΛΟΕΚ ¥\ μέ τίς αντίστοιχες παροχές από τόν εργο

δότη. Τό ποσοστό συνεπώς του* ένεργοΟ πληθυσμού* πού καλύπτεται 

μόνο άπΟ τό Ν.Δ. 1153/72 θά πρέπει νά είναι ττ)ς τάξεως τοΟ 13$ 

καί 30$; αντίστοιχα γιά τό. 1976 καί τό 1980^ υπολογίζεται, δηλαδή 

μείωση τοΟ παραπάνω ποσοστοΟ καλύψεως κατά 46,6$, πού· εϊναι τό 

ποσοστό καλύψεως του* ενεργού* πληθυσμοί? άπό τό ΔΑΟΕΜ καί τους έρ-ι : 

γοδότες. Στην 5ετία 1976/1980 τό ποσοστό τοΟ οικονομικά ενεργού* 

πληθυσμού* πού καλύπτεται μόνο άπό τό Ν.Δ**; 1193/72 υπολογίζεσαι ; 

κατά μέσο δρο σέ 21,7$. > • ,;·-, ν V 

Η συνολική κάλυψη του* πληθυσμού* γιά οικογενειακά βάρη'" · 

είναι τΐ|ς τάξεως τοϋ 68$. Λ 0 υπολογισμός δίνεται στον Πίνακα 8. 

"Οπως φαίνεται άπό τά στοιχεία του* Πίνακα 8, ικανοποιητι

κό ποσοστό τοΟ οικονομικά ενεργού* πληθυαμοβ-ύωχλύΐΕΓετ .̂̂  
- . · * . ·. •> •· > . •· *> - ν · · 

γενειακά βάρη% Σημειώνουμε δτι τό ποσοστό αυτό '%& αυξάνει μ^ίρι ' 

τό 1988 οπότε θά καλυφθεί- τό σύνολο τοΟ οικονομικά ενφγφ,τΰκ'ψ, 

θυσμοΟ. Στην πραγματικότητα δμως η κάλυψη θά είναι μερική, δέν 
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Πίνακας 8 

Κάλυψη ενεργού πληθυσμοί γνά οι?ίογεν£ :ιε:κά επιδόματα 

'Αριθμός 

Κάλυψη κατά φορείς 'Απόλυτοι 
αριθμοί 

-ι 

Ι . Κάλυψη άπό 1 φορέα μόνο 

1. 'Εργοδότες (συλλογικές 
συμβ.) 117.573 

2. "Δημόσιο (*Υπαλ.Δημ, + 
HIM) 136.574 

3., ΔΛΟΕΜ 655.555 

" 4 . Ν. Δ. 1153/72 712.602 

Σέ 

καλυπτομένων 

ποσοστό του ένεργοϋ 
πληθυσμοϋ 

3,58 

4,16 

19,96 

2Ϊ,70 

I I . Κάλυψη από 2 φορείς. 

1. Φορείς: Εργοδότες 
; & ti Δ. 1153/72 80.427 2,45 

2. "Φορείς: ^Δημόσιο & 
Ν, Δ. 1153/72 93.426 * 2,84 

3. Φορείς:. ΔΔΟΜ & 
Ν. Δ. 1153/72 448.445 13,66 

Τ " 

Σόνολο 2.244^602 68,36 

1. Υπολογίζονται μόνον αυτοί πού δέν"παίρνουν'έπΓδομόΓτου ΪΤ.Δ. 
1153/72 γιάίνά αποφευχθεί διπλός υπολογισμός» s 

-
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θά καλύπτεται δηλαδή τό σύνολο τών παιδιών, λόγω τοο περιορισμοϋ 

της επιδοτήσεως πού προβλέπεται άπό τό Ν.Δ. 1153/72· 

Γ0 αριθμός των παιδιών πού επιδοτείται υπολογίζεται γιά 

τ<5 1974 ως έξ%: 

U ΔΛΟΜ 574,058 -

2. Ν.Δ. 1153/72 ' '89.040 " 

3. 'Εργοδότες (εκτίμηση) 100,000 , ' 

4· Δημόσιοι ( Ί π α λ . Δημ. &ΜΙΔΔ εκτίμηση) 125«000 

Σύνολο 888.098 

Στον αριθμό αυτό θα πρέπει νά* προστεθούν τά ανήλικα παι

διά συνταξιούχων ΙΚΔ καί άλλων κλαδικών ταμείων, γιά τά οποία προ

βλέπεται προσαύξηση της συντάξεως. *0 αριθμός αυτός υπολογίζεται 

σέ 10.000 καί συνεπώς τό σύνολο των παιδιών πού επιδοτούνται είναι 

898,098, καί αποτελούν τό 33$ τοϋ πληθυσμοϋ των ομάδων ηλικιών 

0-19, πού υπολογίζεται δτι είναι της τάξεως τών 2.800.000. 

Τό ποσοστό τών παιδιών πού επιδοτούνται στή χώρα μας 

καί στίς χώρες της ΕΟΚ δίνεται στον Πίνακα 9. 

4. ^ψος παροχών - 'Επίπεδο προστασίας 

Τό επίπεδο τ % προστασίας τοϋ; κλάδου τών οικογενειακών 

επιδομάτων προσδιορίζεται άπό τίς προϋποθέσεις πού καθορίζουν 

ποια παιδιά δικαιούνται επιδοτήσεως, τό όριο ηλικίας μέχρι τοϋ 

οποίου συνεχίζεται η επιδότηση, την παράταση της επιδοτήσεως γιά 

σπουδές κλπ. καί άλλες πρόσθετες προϋποθέσεις όσον άφορα τήν 

ασφάλιση, τό εισόδημα, τά επιδόματα πού προβλέπονται σ'ορισμένες 
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Πίνακας 9 
Ί " ιι ' il Ί. 

Ποσοστό των ατόμων ηλικίας- 0-19 ετών πού* 
παίρνουν οικογενειακά επιδόματα 

"Ετος 1970 
.. a . • • > ι , . 'Ί • . ι ί > * 

Χώρα 

Βέλγιο 

... Γαλλία 

Δανία 

« Δυτ. Γερμανία-. * 

'Ιρλανδία 

'Ιταλία 

Αουξεμβοοργο 

Μ. Βρεττανία 

'Ολλανδία 

'Ελλάδα 

i ' 
ΊΜ- · · 

83 

* 84 -

95 

- 29 

83 

57 

100 

42 

90 

33 (1974) 
') " ) Ι ' ι Ι ι '. " ', 

Πηγή: GOlMäSION DE C.E.G·;!. - Ö.E.E. -"c .E.E.A. »EXPOSE SUR L* 
r EVOLUTION-; "DE LA SITUATION SOCIALE HaHS LA HlMMaUTE EN·. ,,,..• 

1974" . \ 1975. , 

χώρες καί γ ι ά τα άλλα μέ*λη της οικογένειας εκτός από τα Παιδιά, 

καί φυσικά από τό υψος των επιδομάτων. '" 

Η προστασία στη* χώρα μας έχει ως έξης: 

Οικογενειακό επίδομα από τόνΔΑΟΕΜ δικαιούνται ολα τα π α ι 

διά (ή επιδότηση αρχίζει από τό 1ο μέχρι νά συμπληρώσουν τόΛ15ο. 

έτος της ηλικίας τους η* τό 21ο γ ι ά τά ανίκανα γ ι ά εργασία) εφόσον 

ο"προστάτης τους, ο πατέρας ^ η μητέρα, πραγματοποίησαν στό προη-

γούμενο ημερολογιακό έτος 50 τουλάχιστον ημέρες εργασίας. ' TÓ ποσό 
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του ημερήσιου επιδόματος ορίζεται ανάλογα μέ τόν αριθμό των παι

διών καί είναι 3 δρχ. ¥\ 8 δρχ. (σέ περίπτωση πού καταβάλλεται 

επίδομα γιά τή μή εργαζόμενη μητέρα) γιά τους δικαιούχους μέ ενα 

παιδί, καί 13^ «25, 5û r 75 καί 100 δρχ. γιά τους-δικαιούχους~.με*- » 

2, 3* 4, 5 καί 6. ^περισαάτερα παιδιά. *0 αριθμός τών..ήμερήοΐων-

επιδομάτων πού δικαιούται τό μήνα ο προστάτης της οικογένειας·'1 

αυξάνεται ανάλογα μέ τόν αριθμό ήμερων εργασίας πού πραγματοποίη

σε στό προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως έξης: > 

Κατηγορία *Ημ£ρες εργασίας 'Αριθμός ημερήσιων έπι-

άσφαλισμένων δομάτων κατά μήνα 

Α 50-99 8 

Β 100-149 14 
Γ 150-199 18, 

Δ 200-249 23 

Ε 250 καί ανω 26 

Μέ βάση τ ί ς παραπάνω προϋποθέσεις (krcv άφορα τ ί ς ημέρες 

εργασίας του προστάτη της οικογένειας τόν προηγούμενο χρόνο, τό 

μηνιαίο επίδομα πού καταβάλλεται άπό τόν ΔΛΟΕΜ, στό δικ'αισϋχο 

μέ ενα παιδί, κυμαίνεται μεταξύ 24 δρχ. (3ΝΧ δ) - 78 δρχ. 

(3 Χ 26) η* 64 δρχ. (δ Χ δ) - 20δ δρχ. (δ Χ 26), καί στό δίκαιου^, 

χο μέ 6 παιδιά μεταξύ δΟΟ δρχ. (δ Χ 100) - 2.600 δρχ. (26 Χ îOO). 

Τό 1974 ό μέσος αριθμός ημερησίων επιδομάτων ήταν 21,9 τό μήνα 

καί τό αντίστοιχο μέσο επίδομα γιά κάθε δικαιούχο ήταν 302 δρχ. 

καί γιά κάθε παιδί 169 δρχ. (Βλ. Παράρτημα Π IV σειρά πινάκων)· 

, Τά επιδόματα τοο ΔΛΟΕίί εϊναι πολύ.χαμηλά καί δέν ανταπο

κρίνονται στίς ανάγκες,της οικογένειας γιά τή συντήρηση των παιδιών 

καί στίς δημογραφικές σκοπιμότητες. *Η σημαντική διαφοροποίηση 
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τοϋ επιδόματος κατά δικαιούχο ανάλογα μέ τό χρόνο απασχολήσεως 

θά πρέπει vet επαναξετάσθει, εφόσον θά υπάρξουν δυνατότητες διαθέ-

σεως πρόσθετων πόρων, γιατί ή προϋπόθεση αυτή εϊνας αυστηρή Ήα( 

αποδυναμώνει τήν προστασία καί μάλιστα για τίς οικογένειες εκεί

νες πού έχουν ανάγκη ενισχύσεως. Στην αποδυνάμωση της προστασίας 

συντελεί επίσης η έλλειψη μηχανισμών γιά την τιμαριθμική προσαρ

μογή των παροχών, Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι ή προστασία πού προ

βλέπεται άπό τόν ΔΛΟΕΜ γιά τά πρώτα 3 παιδιά είναι χαμηλότερη άπό 

τήν προστασία πού προβλέπεται γιά τους μισθωτούς πού καλύπτονται 

άπό τόν εργοδότη; 

Ν
 'Από τό σύστημα καθολικής καλύψεως, Ν.Δ. 1153/72, δικαιούν

ται οικογενειακών επιδομάτων τό 3ο, 4ο κλπ. παιδιά πολυμελών οικο

γενειών, πού γεννήθηκαν μετά τήν 1/ΐ/72, μέχρι νά συμπληρώσουν 

τό 15ο έτος τ?}ς ηλιθίας τους· Τό επίδομα γιά κάθε παιδί ε£ναι 

500 δρχ. τό μήνα. 'Επίσης οι πολυμελείς οικογένειες πού είχαν 

τουλάχιστον 4 παιδιά στις 3ΐ/ΐ2/ΐ971 δικαιούνται επιδοτήσεως, χα

μηλού* επιπέδου. Γιά τίς περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ετήσιο επί-

δομα 2.000 δρχ. στίς οικογένειες μέ 4 παιδιά καί 2.500 στίς οικο

γένειες μέ 5 η περισσότερα παιδιά. Τό μέσο μηνιαίο επίδομα γιά 

κάθε παίδί ?}ταν τό 1975 404 δραχμές. Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι 

λόγω τ ou πληθωρισμού* ή οποιαδήποτε αποτελεσματικότητα του μέτρου 

γιά άσκηση ένεργοϋ δημογραφικής πολιτικές 'έχει κατά πολύ έξουδε- . 

τε^ρωθεΓ, γιατί άπό τό 1972 δέν έχουν αναπροσαρμοσθεί τά επιδόματα· 

*Η προσαύξηση τοϋ μισθού πού δικαιούνται ορισμένες κατη

γορίες μισθωτών άπό το*ν εργοδότη είναι 5$ κατά κανόνα γιά κάθε 

παιδί. Προβλέπεται έμμεσα ανώτατο δριο προσαυξήσεως 15$ λόγω τοϋ. 



- 176 -

περί opt ομού τ^ς επιδοτήσεως στα πρώτα 3 παιδιά. Η προσαύξηση 

καταβάλλεται συνήθως μέχρι να συμπληρώσουν τά παιδιά τό 19ο ^τος 

όταν είναι αγόρια καί τό 21ο δταν είναι κορίτσια. Η μέση μηνιαία 

προσαύξηση τοϋ μισθού ανειδίκευτου εργάτη πλήρους απασχολήσεως 

ίταν 270, 540 καί 800 γιά 1,2 καί 3 παιδιά αντίστοιχα. Προσαύξτρ 

ση τοϋ μισθοϋ προβλέπεται επίσης γ ι dt τή σύζυγο καί μάλιστα γιά 

πολύ ευρύτερο κύκλο μισθωτών μετά τήν πρόσφατη ρύθμιση. Η προσαύ

ξηση αυτή είναι συνήθως ίση μέ 5$-10$ του* μισθού* καί σ-ορισμένες 

περιπτώσεις προβλέπεται ή καταβολή πάγιου ποσοΟ. *Η προστασία τών 

παιδιών άπό* τόν εργοδότη είναι ευνοϊκότερη τουλάχιστον γιά τ ί ς 

.οικογένειες μ£ 3 παιδιά, ή διάρκεια της επιδοτήσεως είναι μεγαλύ

τερη καί τό ποσό τ % επιδοτήσεως προσαρμόζεται ανάλογα μέ τ ί ς εξε

λίξεις τοϋ ημερομισθίου· .....· 

Τέλος, προβλέπεται προσαύξηση τΐ}ς συντάξεως από τό ΊΚΑ 

καί άλλους κλαδικούς φορείς γιά τους συνταξιούχους πού συντηρούν 

ανήλικα παιδιά καί -σύζυγο· Οι παροχές γιά τή σύζυγο είναι πάγιες 

καί γιά τά παιδιά αναλογικές· *Η προστασία των συνταξιούχων τοϋ 

ΙΚΑ. είναι τ'ης τάξεως τοϋ 20$, 15$ καί 10$ αντίστοιχα γιά τό·1ο, 

2ο καί 3ο παιδί καί είναι ή περισσότερο ευνοϊκή· *Η επιδότηση -των 

παιδιών συνεχίζεται μέχρι νά συμπληρώσουν τό 18ο ^τος τους* Μετά 

τ ί ς πρόσφατες ρυθμίσεις γιά τ ί ς συντάξεις τοϋ ΐΚΑ τό επίδομα γιά 

τό~1ο μόνο παιδί είναι δυνατό νά φθάσει τ ί ς 2.000-2,500 δρχ. γι«'** 

τ ί ς ανώτερες εισοδηματικές ομάδες τών συνταξιούχων. Βασικό μειο

νέκτημα είναι ή αντίστροφη προοδευτικότητα τ % επιδοτήσεως. Γιά 

τους συνταξιούχους του ΟΓΑ προβλέπεται επίσης προσαύξηση της βα

σικές συντάξεως κατά 2Q0-40Q δρχ. γιά τή σύζυγο,ανάλογα, μέ τήν 

ηλικία της. 
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*0 θεσμός των οικογενειακών επιδομάτων δπως εφαρμόζεται 

στή*·χώρα μας μέ τρία βασικά κυκλώματα, MOM, Ν.Δ. 1153/72, εργο

δότη (ϊσως καί τέταρτο αν ληφθεί υπόψη ή προσαύξηση, των συντάξεων) 

διακρίνεται γιά τή"ν έλλειψη συντονισμού, συνεργασίας καί ενιαίας 

κατευθύνσεως μέ αποτέλεσμα .νά παρατηρείται σημαντική διαφοροποίη

ση της προστασίας. Κρίνεται αναγκαία ή αποσαφήνιση της πολιτικές 

καί των επιδιώξεων γιά την αποκατάσταση ορθολογικής λειτουργίας 

του θεσμοί), 

5. Συγκριτική θεώρηση της προστασίας στή χώρα μας καί στην ΒΟΚ 

Οικογενειακά επιδόματα γιά τους μισθωτούς -προβλέπονται 

σ'δλες τ ί ς χώρες της ΕΟΚ. Κατά κανόνα καλύπτονται δλα τά παιδιά» 

Περιορισμοί δσον άφορα τήν κάλυψη.του 1ου παιδιού υπάρχουν στή 

Γαλλία γιά λόγους δημογραφικής πολιτικής καί" στην 'Αγγλία,,δπου 

πιστεύεται δτι οι μισθοί είναι επαρκείς γιά τη* συντήρηση 3μελους 

οικογένειας. *Η διάρκεια.της επιδοτήσεως συνήθως συμπίπτει μέ τή 

διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως καί κυμαίνεται άπό τό 

16Ο-19Ο έτος* Στίς περισσότερες χώρες προβλέπεται παράταση της 

επιδοτήσεως γιά τά παιδιά πού συνεχίζουν τ ίς σπουδές τους κα.ί γιά 

τά ανάπηρα παιδιά. Σημαντική εϊναι ή διαφοροποίηση του ανώτατου 

ορίου ηλικίας επιδοτήσεως γιά τά παιδιά πού σπουδάζουν καί κυμαί-

νεται άπό τό 20ό 'έτος (Γαλλία) μέχρι τό 27ο ('Ολλανδία). *Η δια

φοροποίηση αυτή οφείλεται στίς αντιλήψεις πού επικρατούν στίς διά-
V·-»'.*. 1 · '. •" · • • * . ' .. ' . •"> 

φορές χώρες, δσον άφορα τους θεσμούς μέ τους οποίους'πρέπει νά . 
— "

 V
 ι ' ' . • ~ \ - . 'ι (\ . . . . 

επιδιώκεται η οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών. Στή Γαλλία'π.χ. 
ν
 · · · · . • ' . • - \ . > . . " 

η ενίσχυση τών σπουδαστών μέ σύστημα υποτροφιών θεωρήθηκε δτί 

αποτελεί αποτελεσματικότερο μέτρο γιά' τήν προαγωγή της κοινωνικές 
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δικαιοσύνης. Παρόμοιες απόψεις επικράτησαν καί στή Γερμανία, Στη* 

χώρα μας προβλέπεται επίσης οικονομική* ενίσχυση τον σπουδαστών ' 

έπαγγελματικη'ς καί ανώτατης εκπαιδεύσεως,
 ν
Οσον άφορα τα παιδιά 

πού πάσχουν άπό σοβαρή αναπηρία δέν προβλέπεται περιορισμός στη* 

διάρκεια της επιδοτήσεως στη* Γερμανία, στό Βέλγιο, στην Ιταλία 

καί τό Λουξεμβούργο. Στή Γαλλία καί τήν 'Ολλανδία'προβλέπεται, 

ανώτατο δριο ηλικίας επιδοτήσεως γι'αυτή τή*ν κατηγορία, πού είναι 

20 καί 27 έτον αντίστοιχα. 

Τά παιδιά πού δικαιούνται επιδοτήσεως στίςέχθρες της 

ΕΟΚ καί τό μηνιαίο ποσό επιδόματος-κατά παιδί καί κατά δικαιούχο 

δίνονται παρακάτω στους Πίνακες 10, 11
y 

"Εντονη είναι ή διαφοροποίηση τη*ς προστασίας στίς χώρες 

τη*ς ΕΟΚ« *Η αξιολόγηση τ ou επιπέδου τη*ς προστασίας άπό τήν άποψη 

τη*ς επάρκειας'είναι'δύσκολη. Σαφείς ενδείξεις γιά τή διασφάλιση 

επαρκοΟς επιπέδου συντηρήσεως στίς πολυμελείς οικογένειες αποτε

λούν ο ρυθμός αυξήσεως των επιδομάτων ανάλογα μέ τή σειρά γεννή* 

σεως του* παιδιού* καί η προοδευτικότητα των παροχών ανάλογα μέ.τήν ̂  

ηλικία. "Οπως φαίνεται καθαρά άπό τους Πίνακες 11 καί-12-, τήν ',· 

ευνοϊκότερη προστασία έχουν ή Γαλλία^ τό Λουξεμβούργο, τό Βέλγιο, 

ή'Γερμανία καί ή 'Ολλανδία; 

"Ολες οι χώρες τη*ς ΕΟΚ δίνουν οικογενειακά επιδόματα σ'όλες 

"τίς κατηγορίες των ανεξάρτητων επαγγελματιών καί αυτοτελώς εργα

ζομένωνεκτός άπό τήν Ιταλία, στην οποία καλύπτονται μόνο ο{ άγρΐ**-

*τές· Οι παροχές*πού προβλέπονται γιά
1
τίς ομάδες αυτές τοϋ" πλη-

θυσμοο είναι ίδιες μέ τίς παροχές των μισθωτών στή Γερμανία, τή 

Μεγ, Βρεττανία, τή Δανία καί τήν 'Ιρλανδία. Ειδικό σύστημα 
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Πίνακας. 10 

Παιδιά πού δικαιούνται επιδοτήσεως 
στίς χώρες της ' ILCÎÏ καί οτην 'Ελλάδα 

Παιδιά πατά 
Χώρα σειρά γεννήσεως 

• • · · " • • • — • ' - • 

ιΕλλάδα* ..α, MOW 1ο.. 

. β. ΟΓΑ(Ν.Δ, 1153/72) 3ο 

Βέλγιο 1ο 

Γαλλία 2ο (α) 

Δανία ' 1ο 

Δυτ. Γερμανία 1ο 

'Ιρλανδία 1ο 

Ιταλία' 1ο 

Λουξεμβοϋργο 1ο 

Μ, Βρεττανία ' 2ο 

'Ολλανδία, s , 1ρ 

Γενικά Spio .ηλι
κίας γιά τήν 
επιδότηση 

.... 15(a ) 

15 

16.(β) 

16, t/2 (β) 

18 

18 (β)' 

16 (β) 

18 (β) 

19 (β) 

16 (β) 

16 (β) 

Παρατηρήσεις; (.α) Γιά τδ* πρώτο .παιδί προβλέπεται γενική προσαύξη

ση του μισθού άπδ* τό*ν εργοδότη» 

(β) Προβλέπεται παράταση σέ εί,'δικές περιπτώσεις« 



- 180 -

Πίνακας 11 

Μηνιαίο ποσό επιδόματος κατά π α ι δ ί συίς χώρες 
της ΕΟΚ καί στην Ελλάδα 

- "Ετος. 1974 

Χώρα 1ο παιδί 2ο παιδί 3ο παιδί 
ΧΕλλά*δα; α. ΔΑΟΕΜ (α) . .. . 24 εως 208 80 Ιως 260 96 εως-312 

β. ΟΓΑ U.A. 1153/72) — — 5QP .· 

Βέλγιο 

Γαλλία (β) 

Δανία 

Δυτ. Γερμανία 

'Ιρλανδία 

'Ιταλία 

Αουξεμβοϋργο 

Μ. Βρεττανία 

'Ολλανδία 

797 

925/1220 

694 

690 

161 

306 

733 

-

724 

1.264. 

1630/2221 

694 

966 

232 , 

306 

733 

275 

1.067 

1.731 

1670/2409 

694 

1.656 

285 

306 

1.982 

. 305 

, 1.067 

Παρατηρήσεις: (α) *0 γενικός μέσος δρος τοϋ μηνιαίου επιδόματος 

"* του ΔΛΟΜ είναι Ί69 δράχμέςΤ * "' """**"" nrnwommH 

(β) 

Πηγή γι<$ τίς ξένες 

Τό δεύτερο ,ποσό περιλαμβάνει καί τÓ επίδομα. .... 
του* ενιαίου μισθοΰ, τό οποίο συντρέχει προκει
μένου γιά* οικογένεια μέ ενα μόνο μισθό. 

χώρες: COMMISSION DES COMMUNAUTES EüROPEENNES-
TABLEAUX COMPARATIFS DES REGIMES DE 
SECURITE SOCIALE, 1974. 
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4ο παιδί 

200 εως.650 

542 

5ο παιδί 

200 εως 650 

542 

6ο παιδί 

200 εως 650 

535 

7ο παιδί 

530 ; 

(Σέ δρχ.) 

8ο και επέμενα 

526 

1.765 

1502/2241 

• 694 

1.656 

285 

, 306 

1.982 

305 

1.424 

1.778 

1502/2241 

.694 

1.656 

285 

-
 ;
 · . 306 

| 1.982 

!
 305 

1.424 

1.778 

1502/2241 

• 694 

1.656 

285 

306 

1.982 

305 

1.575 

1.778 

Î502/2241 

694 

1.656 

285 

. -306 ! 

1.982! 

. 305: 

1.575! 

, 1.778 

1502/2241 

\ 694 

1.656 

;. : 285 

:. 306 

1.982 

. 305 

1.743 
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προβλέπεται στό Βέλγιο, ή προστασία του οποίου είναι χαμηλότερη 

άπό τήν προστασία τών μισθωτών. 'Επίσης στή Γαλλία όι παροχές 

γιά ορισμένες κατηγορίες τών ανεξάρτητων επαγγελματιών καί αυτο

τελώς εργαζομένων εϊναι χαμηλότερες. Στην 'Ολλανδία η επιδότηση 

για* τίς ομάδες αυτές τόϋ πληθυσμοί αρχίζει άπό ιό 3ο παιδί. 

*Η προστασία του κλάδου των οικογενειακών επιδομάτων στή 

χώρα μας υπολείπεται δσον άφορα: α) Τήν κάλυψη τοϋ πληθυσμοΟ. Η 

μερική κάλυψη στή χώρα μας είναι συνέπεια τών προϋποθέσεων (περί-

ορισμών) του γενικού συστήματος τοϋ Ν. Δ, 1153/72, β) Τό όριο 

ηλικίας. *Η διακοπή της επιδοτήσεως μετά τή συμπλήρωση των 15 ετών 

αποτελεί μάλλον αυστηρό μέτρο σε σχέση μέ τά προβλεπόμενα άπό 

τήν ΒΟΚ. γ) Τό ποσό του* επιδόματος, Τά επιδόματα στή χώρα μας 

καί ειδικότερα τά επιδόματα τοϋ ΜΟΕΜ είναι πάρα πολύ χαμηλά καί 

συμβάλλουν ελάχιστα στην αντιμετώπιση τών βαρών της οικογένειας, 

6, Χρηματοδότηση καί εξέλιξη δαπανών 

Η χρηματοδότηση τοϋ M O M στηρίζεται αποκλειστικά στ.ίς-

εισφορές εργοδοτών καί ασφαλισμένων. Οι εισφορές είναι χαμηλές, 

1$ τοϋ μισθοϋ αντίστοιχα γιά τόν εργοδότη καί τόν ασφαλισμένο καί 

συνεισπράττονται μέ τίς εισφοράς του ΙΚλ," Προβλέπεται επίσης οίκο-

νομική-ενίσχυση τοϋ κλάδου-άπό τά Ισοδα τοϋ Λογαριασμοϋ Στρατεύ

σεων _; TÓ γενικό σύστημα τοϋ Ν.Α. 1153/72 χρηματοδοτείται αποκλει

στικά άπό τό Κράτος, 

Ή συμμετοχή τοϋ ασφαλισμένου στον ΔΛ.ΟΕΜ στά βάρη της ασφα

λίσεως αποτελεί μάλλον ανορθόδοξο μέτρο. Στίς χώρες της ΞΟΚ οι 

απαιτούμενοι πόροι γιά τή χρηματοδότηση τών οικογενειακών επιδο

μάτων καλύπτονται αποκλειστικά άπό τό Κράτος fi τίς εργοδοτικές 

εισφορές. 
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Γιά οικογενειακά επιδόματα δαπανήθηκαν άπό τόν ΔΛ.ΟΕΜ καί 

τόν φορέα τοϋ Ν.Δ. 1153/72 τό 1975 πόροι της τάξεως τον 1.600 εκατ. 

δρχ., δηλαδή 0 f2$ τοϋ 'Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ Προϊόντος, Οι αντί

στοιχες δαπάνες στίς χώρες της ΕΟΚ κυμάνθηκαν τό 1972 μεταξύ 1,2$: 

(Μ, Βρεττανία) - 3,0$ (Βέλγιο., Δανία, Γαλλία). *Η σημαντική απόκλι

ση ττ̂ ς προστασίας στή χώρα μας όσον άφορα τους πόρους πού διατί

θενται οφείλεται στη* μερική κάλυψη καί τό χαμηλό επίπεδο των παροχών» 

Η εξέλιξη της δαπάνης στή χώρα μας δίνεται στον Πίνακα 

13· Διαπιστώνεται δτι ή πολιτική γιά τήν προστασία των μισθωτών 

άπό τόν ΔΛΟΕΜ κινήθηκε μέσα στά στενά όρια τον πόρων πού θεοπίστη^-

καν άπό τήν ϊδρυσή του χωρίς σαφή προσανατολισμό ώς προς τό εν

δεικνυόμενο επίπεδο των παροχών, 

J Πίνακας 13 ·· . . ..·... ν 

'Εξέλιξη των δαπανών γιά οικογενειακά επιδόματα 

ν (Σέ εκατ. δρχ.) 
» m ι • Μ Ι ι l l i a i i m r ιι »MU « m m • » il. n u n i l ι ι ΜΙ Ι 

Φορείς 1962 1966 4970 1971 1972 1973 1974 1975 

MOÀ 259" 415 770 8β4 821 r 902 .-1154* 1001 j 

Ν.Δ. ì 153/72 v - -, - -110 314 431 565 . 

Σύνολο 259 415 770 804 931 1216 1585 1564 
' . " ' ι ι " • ι •• ι ι II — • — — ^ " — — — l — t " " i l .' 

Σέ#του*ΑΗΙ 0,20 0,20 0,25 0,24 0.24 0^25, 0#27 0,26 
Λ m I I I . Ι Ι Ι ΙΐΓ ., Ι Ι Ι Γ ' Ι " Ι Ί Γ - ι »--•!-•• | ••»---,-

'Από τήν έξέ\ιξη της δαπάνης δσον άφορα τόν ΔΛΟΜ παρατη

ρείται: 

(U Διάθεση σχετικά περιορισμένων πόρων στά μέσα της ΙΟετίας 

του* I960 παρά τήν επέκταση της προστασίας στό 3ο, 4ο, 5ο καί 6ο. 
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παιδί άπό τό 1965 καί τή θέσπιση επιδοτήσεως γιά τή σύζυγο πού 

δέν εργάζεται. .άπό τό τέλος τοϋ 1966· 

β.υποβάθμιση της προστασίας του ΔΛΟΕΜ στην περίοδο 1972/1974 

λόγω των πληθωριστικών εξελίξεων καί της καθυστερήσεως της αναπροσ

αρμογής των επιδομάτων. Το 1974 αναπροσαρμόστηκαν τα επιδόματα -

του ΜΟΕΜ άλλα δέν αποκαταστάθηκε τό επίπεδο προστασίας του 1970, 

γ. Μείωση της δαπάνης κατά \J?° τό 1975, πού* σημειώθηκε γιά 

πρώτη φορά. 'Αποδίδεται στην οικονομική καί πολιτική κρίση τοΟ 

1974 λόγω τ^ς συνδέσεως της επιδοτήσεως μέ τ ί ς ημέρες άπασχολή-

σεως του προηγούμενου έτους καί στην επέκταση σέ νέες κατηγορίες 

μισθωτών τ^ς παροχής οικογενειακών επιδομάτων άπό τόν εργοδότη 

(προσαύξηση μισθών). 

Άπό τ ί ς διαπιστώσεις τόσο ως προς τήν εξέλιξη των δαπα

νών οσο καί ώς προς τήν επάρκεια τών παροχών προκύπτει έντονη ή 

ανάγκη γιά τήν ενίσχυση του ΜΟΕΜ προκειμένου νά επιτευχθεί επαρ

κής προστασία. 

7. 'Επιδιώξεις καί προτεινόμενα μέτρα 
) ' Ι • ' ' ' " " ' • 

7 . 1 . *0 ρόλος τοϋ θεσμοο 
Ι • Ι ΙΙΜ — 1 I I Ι Ι Ϊ Ι Ι Ι> II I I I Ι Ι 

Άπό τήν επισκόπηση τ^ς υφιστάμενης καταστάσεως διαπιστώ^ 

θηκε δτι στό βραχύ χρονικό διάστημα άπό τήν εισαγωγή τοϋ θεσμοο 

στή χώρα μας σημειώθηκε μεταβολή στους προσανατολισμούς του4.θεσμού* 

των οίκογενειακών επιδομάτων μέ αποτέλεσμα νά επιδιώκεται σήμερα 

παράλληλα ή εισοδηματική ενίσχυση της οικογένειας rati ή άσκηση 

δημογραφικές πολιτικής μέ διάφορη έμφαση άπό τους αρμόδιους φο

ρείς. *Η ανάθεση τοϋ διπλοί αύτοϋ ρόλου στό θεσμό των οικογενεια

κών επιδομάτων, δταν δέν διατίθενται επαρκείς πόροι, αποτελεί 
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σοβαρή αντίφαση. Σοβαρός
 ν
εϊναι συνεπώς ο προβληματισμός ως προς 

τίς επιδιώκεις της πολιτικές τοϋ κλάδου για τήν 5ετία 1976-1980.-

*Η ομάδα γιά τήν κοινωνική ασφάλιση έκρινε δτι είναι αναρ

μόδια γιά* τήν υποβολή εισηγήσεως ως προς τή σκοπιμότητα ασκήσεως 

δημογραφικής πολιτικές μέ τό θεσμό των οικογενειακών επιδομάτων. 

Η δημογραφική πολιτική απαιτεί ευρύ* καί διατομεακό έργο καί ή επι

λογή τον επιθυμητών καί αποτελεσματικών μεθοδεύσεων καί μηχανισμών 

θά πρέπει νά γίνει άπό τήν επιτροπή πληθυσμοΟ σέ συνεργασία κα( 

μέ $λλσυς παράγοντες. "Οσον άφορα τήν εισοδηματική ενίσχυση τη*ς 

οικογένειας, πού" αποτελεί, τόν παραδοσιακό ρόλο τοο θεσμού των 

οΙκογενειακων-επιδομάτων, ή ομάδα έκρινε, οτι δέν θά πρέπει νά 

παραγνωριστεί, εκτός αν ασκηθεί πολιτική μισθών, ποό θά διασφα

λίζει επαρκή συντήρηση τριμελοος καί τετραμελούς οικογένειας. 

Μέ βάση τίς παραπάνω θέσεις τη*ς ομάδας^ή πολιτική τοϋ 

γενικού* φορέα (H.A. 1155/72), πού αποτελεί τό βασικό, δργανο ασκή

σεως δημογραφικές πολιτικές στον τομέα τών οικογενειακών επιδομά

των, θά πρέπει νά χαραχθεί σέ μεταγενέστερο στάδιο από ειδική 

επιτροπή, ενώ ή πολιτική τοΟ ΑΛΟΕΜ θά .πρέπει..νά έχει ως. βασική * 

κατεύθυνση τήν ενίσχυση της οικογένειας.,γιά τήν αντιμετώπιση 

τ©ν βαρών συντηρήσεως τον παιδιών. Προτείνεται δηλαδή ως πρωταρ

χικός ρόλος του* ΔΔ.0ΕΜ η δσκηση αποτελεσματικές πολιτικές γιά τή 

συμπλήρωση του* εισοδήματος τών μισθωτών. 

7·2· 'Επιδιώξεις καί μέτρα πολιτικές 

Βασική κατεύθυνση της πολιτικής στην 5ετία 1976-1980 είναι 

ή αποσαφήνιση του* ρόλου τών φορέων πού είναι αρμόδιοι γιά τήν 
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•παροχή οΙκογενε,ιακων επιδομάτων καί ή χάραξη ορθολογικής πολιτι

κής. Οι επιδιώξεις.συνεπώς του Προγράμματος για τη βελτίωση της 

υφιστάμενης καταστάσεως πρέπει να είναι: α) Η σταδιακή* επίτευξη 

ϊσης προστασίας δσον άφορα τήν εισοδηματική ενίσχυση της οικογέ

νειας μέ ανήθικα, παιδιά, β) Η σταδιακή αποκατάσταση ορθολογικής 

λειτουργίας του θεσμού. , .
 Ν 

Γιά-τή σταδιακή επίτευξη ίσης προστασίας γιά τους μισθω

τούς προτείνονται: Ι) Σταδιακή προσαύξηση "των επιδομάτων του 

ΔΔ.ΟΕΜ προκειμένου νά εξασφαλίζεται γενικά επίπεδο προστασίας,τό 

οποίο νά μην υπολείπεται άπό τό προβλεπόμενο γιά τού"ς μισθωτούς 

πού καλύπτονται άπό τίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τό μέτρο 

κρίνεται απαραίτητο γιά νά επιτευχθεί 'ίση προστασία των διαφόρων 

κατηγοριών μισθωτών δσον άφορα τη* συμπλήρωση του εισοδήματος γιά 

τή*ν αντιμετώπιση των οικογενειακών βαρών, li) Δυναμική προσαρμο

γή των επιδομάτων στίς εξελίξεις τοΌ μισθού καί των τιμών. Μέ* 

τή ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η αναπροσαρμογή των επιδομάτων ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα γιά νά διατηρείται σταθερό καί νά βελ

τιώνεται κατά τό δυνατό τό επίπεδο προστασίας, iti) Σταδιακή αϋ-

ξηση πόρων του* ΔΔ.ΟΕΜ. Η διασφάλιση επαρκών πόρων αποτελεί βασική 

προϋπόθεση γιά τήν αναμόρφωση του θεσμού. Ιν) Μελέτη γιά τήν κατάρ

γηση της διαφοροποιήσεως των επιδομάτων του ΔΛΟΕΜ ανάλογα μέ τίς 

ημέρες απασχολήσεως του προστάτη της οικογένειας στό προηγούμενο 

έτος. 

Γιά τήν αποκατάσταση ορθολογικής εφαρμογής τοϋ θεσμοϋ 

προτείνεται: Ι) Μελέτη γιά τήν αναμόρφωση του γενικού συστήματος 

(Ν.Δ. 1153/72) καί τήν αποκατάσταση συνεργασίας μέ τόν ΔΛΟΜ προκει

μένου νά αποφευχθούν πρό πάντων τά κενά καί οι επικαλύψεις, ti) 



- 188 -

Μελίτη γιά τή*ν ενοποίηση η τή*ν υπαγωγή τ ou MOM καί του* φορέα 

του Ν.Δ,. 1153/72 στή*ν εποπτεία του, υπουργείου, i l l ) Μελέτη γιά 

τή\> ανάθεση τη*ς εισοδηματικής ενισχύσεις των συνταξιούχων μέ ανήθι

κα παιδιά στον ΔΛΟΕΜ. Οι μελέτες πού προτείνονται θά συμβάλουν 

στή*ν αποσαφήνιση τοϋ ρόλου του θεσμοϋ, στή*ν αποκατάσταση ενότητας 

στή* διοίκηση του κλάδου η* στό συντονισμό της πολιτικής των αρμό

διων υπουργείων καί στη* χάραξη ορθολογικής πολιτικής στον τομέα 

των οικογενειακών επιδομάτων. 
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V. ΑΣΦΜΙΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

1...:. Γενικές διαπιστώσεις 

*0 κλάδος ασφαλίσεως ανεργίας καλύπτει τους μισθωτούς 

ιδιωτικού δικαίου. *Η ασφάλιση ανεργίας σε εθνική βάση έχει ανα

τεθεί σε ειδικά φορέα, τόν ΟΑΕΔ
ί
 πού υπάγεται στην εποπτεία τοϋ 

Υπουργείου 'Εργασίας, υπολογίζεται οτι τό 1975 ήταν ασφαλισμένοι 

στον ΟΑΕΔ 1.500.000 περίπου μισθωτοί. Ειδικά συστήματα ασφαλί

σεως γ ιά τή*ν ανεργία προβλέπονται μόνο για τους ναυτικούς, τό προ

σωπικό των εφημερίδων καί τους εργάτες τύπου Αθήνας καί Θεσσαλο

νίκης. Οι ειδικές αυτές κατηγορίες μισθωτών ασφαλίζονται γιά τόν 

κίνδυνο της ανεργίας από τους κλαδικούς φορείς στους οποίους * •"; 

^υπάγονται γιά ασφάλιση συντάξεως καί ασθενείας, \ 

0 γενικός φορέας ασφαλίσεως ανεργίας, ΟΑΕΔ, εΐναί παράλ

ληλα τό κύριο δργανο εφαρμογής της πολιτικής γιά τήν απασχόληση, 

τήν εξασφάλιση δηλαδή των αναγκαίων προϋποθέσεων γιά τή*ν αποκατά

σταση ισορροπίας στην αγορά εργασίας. *Η χρηματοδότηση του ΟΑΕΔ 

στηρίζεται αποκλειστικά στίς εισφορές εργοδοτών.καί ασφαλισμένων. 

Τά έσοδα του ΟΑΕΔ τό 1975 γιά τόν κλάδο ανεργίας ίταν της τάξεως 

των 5.000 εκατ. δρχ. καί οι δαπάνες γιά επιδόματα ανεργίας 2«000 

εκατ.,δραχ. περίπου, Η δαπάνη γιά επιδόματα ανεργίας ήταν σημαντι

κά αυξημένη τό 1975 λόγω τής ευρείας εφαρμογής του μέτρου τής 

έκτακτης επιδοτήσεως, Άπό τα έσοδα του κλάδου ανεργίας καλύπτονται 

επίσης οι δαπάνες γιά τήν.πολιτική απασχολήσεως, πού αφορούν τή 

λειτουργία τον υπηρεσιών, απασχολήσεως, τήν επαγγελματική-,κατάρτι

ση, καί τόν επαγγελματικό προσανατολισμό τοϋ εργατικού δυναμικού.. 

Τό σύνολο των μισθωτών μέ σύμβαση εργασίας ,ορίσμένου 

^ άρρίστου χρόνου καλύπτεται γιά τόν κίνδυνο τής ανεργίας. *Η 
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προστασία πού προβλέπεται άπό τ<5ν ΟΑΕΔ είναι σχετι,κά.ικανοποιητι

κή γιά τήν αντιμετώπιση τών συνεπειών τΨ\ς ανεργίας, παρέχεται δέ 

ή δυνατότητα προσαρμογής της στίς ειδικές συνθήκες τη*ς άγορας ερ

γασίας μέ το* μέτρο της έκτακτης επιδοτήσεως. Γ uà ορισμένες δμως 

κατηγορίες μισθωτών, όπως τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργα

σίας καί τους ηλικιωμένους μισθωτούς, πού αντιμετωπίζουν ειδικά 

προβλήματα, ή προστασία είναι ανεπαρκής καί θά πρέπει να βελτιωθεί. 

Τό επίπεδο προστασίας του κλάδου ανεργίας στίς χώρες τ^ς 

ΕΟΚ είναι .ευνοϊκότερο. Στίς περισσότερες χώρες τΨ>ς ΕΟΚ παράλληλα 

μέ τά συστήματα ασφαλίσεως ανεργίας λειτουργούν συστήματα άντιλή* 

ψεως καί επικουρικά συστήματα ασφαλίσεως ανεργίας. Τό 1975 σημειώ

θηκαν στίς χώρες της ΕΟΚ αξιόλογες αλλαγές στό καθεστώς προστασίας 

προκειμένου νά επιτευχθεί αποτελεσματική κάλυψη της ανεργίας. 

2." Φορείς ασφαλίσεως ανεργίας y . 

Γενικός φορέας γιά τήν ασφάλιση ανεργίας των μισθωτών 

στή βιομηχανία ιδρύθηκε στή χώρα μας τό 1945 ($". 118). *Η καθολί-

κευση της ασφαλίσεως ανεργίας"τών μισθωτών μέ σύμβαση εργασίας 

ορισμένου η* αορίστου χρόνου έγινε τό 1949 (Ν.Δ, 1255/4S), όταν 

καθιερώθηκε υποχρεωτική υπαγωγή στό γενικό φορέα ασφαλίσεως ανερ

γίας 8λων τών μισθωτών πού ήταν ασφαλισμένοι γιά ασθένεια σέ φο

ρείς ασφαλίσεως καί εργάζονταν σέ περιοχές στίς οποίες εΐχε επεκτα

θεί η ασφάλιση του,ΙΚΑ. Τό 195t ò γενικός φορέας ανεργίας συγχω

νεύθηκε μέ'τό ΙΚΑ. 'Αργότερα, τό 1954, κρίθηκε αναγκαία ή υπαγω

γή του σέ ειδικό φορέα, τόν
ν
'Οργανισμό Απασχολήσεως καί ̂ Ασφαλί

σεως 'Ανεργίας, προκειμένου νά επιτευχθεί αποτελεσματική αντιμε

τώπιση τ?)ς ανεργίας. *0 ΟΑΔΑ τό·1969 μετωνομάσθηκε σε 'Οργανισμό 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΐΤ.Δ. 212). 
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*0 ΟΑΕΔ είναι σήμερα ò γενικός φορέας ασφαλίσεως μισθωτών 

καί παράλληλα είναι αρμόδιος γιά τόν επαγγελματικό προσανατολισμό 

τοϋ έργατικοϋ δυναμικού, τήν παρακολούθηση των εξελίξεων στην προσ-

φορά καί τή ζήτηση εργασίας καί τή διασφάλιση προϋποθέσεων προσαρ

μογής της προσφοράς μέ τή ζήτηση, την τεχνική μαθητεία των νέων 

καί τήν επαγγελματική κατάρτιση τοϋ έργατικοϋ δυναμικοϋ. 

Στον ΟΑΕΔ υπάγονται οι.μισθωτοί πού έχουν σύμβαση εργα

σίας ορισμένου η αορίστου χρόνου καί είναι ασφαλισμένοι γιά τόν 

κίνδυνο της ασθενείας σέ οργανισμό κοινωνικής ασφαλίσεως. 'Από 

τήν ασφάλιση.ανεργίας εξαιρούνται: Οι ανήλικοι μέχρι 18 ετών, 

,οί συνταξιούχοι^ οι ηλικιωμένοι (65 έτων καί πάνω), οι τακτικοί 

υπάλληλο ι του Δημοσίου κα ί των ' Οργαν ι σμων Δημοσίου Δικά ίου, .ο ι 

ασφαλισμένοι γιά τόν κίνδυνο ανεργίας σέ οργανισμό ασφαλίσεως πού 

καλύπτει καί τόν κλάδο ανεργίας, τό προσωπικό τοϋ ΟΔΠ καί τοϋ ΟΤΕ, 

οι απασχολούμενοι σέ γεωργικές, δασικές καί κτηνοτροφικές εργασίες 

πού υπάγονται στό ΙΚΑ καί μερικές ακόμα κατηγορίες μισθωτών. *Η 

μή κάλυψη των ομάδων αυτών τοϋ πληθυσμοϋ κρίθηκε σκόπιμη, γιατί 

δέν άντιμετωπίζουν'τό ενδεχόμενο νά καταγγελθεί ή σύμβαση εργα

σίας τους'ίί γιατί οι συνέπειες της ανεργίας σέ ορισμένες ομάδες 

δέν είναι τόσο σοβαρές. Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΔ ήταν τό 1975 

U500.000 περίπου. 

Περιορισμένες ομάδες μισθωτών καλύπτονται άπό άλλους φο-

. ,ρε.ι ς .· Στό ΙΤαυτ ικό ' Απομαχ ικό Ταμείο άσφαλ ίζοντα ι ο ι ναυτ ικο ί. 

"Εχει-συσταθεί στό ΚΑΤ" άπό τό 1,929 καί εξακολουθεί νά λειτουργεί 

κεφάλαιο ανεργίας γιά τήν ενίσχυση των ναυτικών πού είναι άνεργοι 

σέ περιόδους οικονομικής κρίσεως. Κλάδοι ασφαλίσεως ανεργίας 

λειτουργοϋν επίσης στό Ταμείο Εργατών Τύπου 'Αθηνών, στό Ταμείο 
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'Ασφαλίσεως 'Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης ·καί στό Ταμείο Συντάξεως 

ΠροσωπίκοίΓ'Εφημερίδων 'Αθηνών καί Θεσσαλονίκης. Οι φορείς ασφα

λίσεως τον ειδικών αυτών κατηγοριών μισθωτών είχαν προβλέψει γιά 

τήν κάλυψη του κινδύνου της ανεργίας, πρίν άπό τή*ν ίδρυση τοΟ 

γενικοϋ. φορέα καί διατήρησαν τή*ν αυτονομία τους· 

Η επέκταση της ασφαλίσεως στή χώρα μας στον κλάδο ασφα

λίσεως ανεργίας στηρίχθηκε σέ ορθολογική πολιτική. *-Η προστασία 

είναι ενιαία καί ασκείται κατά βάση άπό* τό γεννκό φορέα (ΟΑΕλ). 

3. Προϋποθέσεις καί παροχές του* γενικοϋ φορέα ασφαλίσεως ανεργίας 

Η απονομή* επιδόματος ανεργίας προβλέπεται εφόσον ο μι

σθωτός: 

α« Είναι άνεργος, λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας άπό 

τόν εργοδότη (απόλυση). 

β. Είναι ικανός γιά εργασία καί προσφέρεται νά αναλάβει 

κατάλληλη εργασία, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες γιατί δέν υπάρχει 

ζήτηση. 

γ."Εχει πραγματοποιήσει 125 τουλάχιστον ημέρες εργασίας 

στους τελευταίους 14 μή*νες. 0^ ημέρες εργασίας των τελευταίων 

δύο μηνών δέν συνυπολογίζονται στίς παραπάνω χρονικές προϋποθέ

σεις. Γι'αυτούς πού επιδοτούνται γιά πρώτη φορά, πέρα άπό τή*ν 

προϋπόθεση τον 125 ήμερων εργασίας στους τελευταίους 14 μή'νες; 

απαιτείται ακόμα ή πραγματοποίηση 80 ήμερων εργασίας κάθε χρό·-

νο στή*ν τελευταία 5ετία, εκτός εάν στή*ν κρίσιμη 3ετία υπηρέτησαν 

στον στρατό. .;;;• 



- 193 -

6."Εχει αναγγείλει προσωπικά σε αρμόδια υπηρεσία τή λυΌη τ % 

συμβάσεως εργασίας.
 ν
Η αναγγελία πρέπει νά γίνει τό αργότερο 30 

μέρες άπό τή λύση της συμβάσεως έκτος αν ό άνεργος ?)ταν άρρωστος 

η είχε στρατευθεί ή φυλακισθεί, οπότε η προθεσμία αναστέλλεται. 

ε, Παρουσιάζεται προσωπικά σέ αρμόδια.υπηρεσία τοο ΟΑΒΔ fl 

σέ άλλη αρχή τοϋ τόπου κατοικίας του στίς ημέρες καί στίς ώρες 

πού ορίζονται άπό τίς υπηρεσίες του
4
 ΟΑΒΔ. Τό μέτρο αυτό επιβάλ

λεται για νά υπάρχει έλεγχος της ανεργίας καί προβλέπεται στέρηση 

τοϋ* επιδόματος εάν παραλείψει ò άνεργος νά παρουσιαστεί. Ô έλεγχος 

είναι απαραίτητος, γιατί παρατηρούνται καταδολιεύσεις, περιπτώσεις 

επιδοτούμενων άνεργων πού απασχολούνται. 

Ή επιδότηση αρχίζει μετά 6 ημέρες άπό τήν απόλυση εφόσον 

ό δνεργος αναγγελθεί. Έάν ή αναγγελία γίνει μετά τήν πάροδο των 

6 ήμερων, άλλα μέσα στην προθεσμία τον 30 ήμερων, ή επιδότηση αρ

χίζει άπό τήν ημέρα της αναγγελίας. 

Τ<§ επίδομα είναι ανάλογο μέ τό μισθό, προσαυξάνεται λόγω 

οικογενειακών βαρών καί αναπροσαρμόζεται μετά άπό κάθε αύξηση μι

σθών καί ημερομισθίων. 0 τρόπος υπολογισμοϋ του επιδόματος περιορί

ζει τήν προστασία γιά τίς ανώτερες εισοδηματικές ομάδες, άλλα δια

σφαλίζει σχετικά επαρκή προστασία στίς χαμηλές εισοδηματικές ομά-

δες μισθωτών, ΐό βασικό επίδομα είναι ϊσο μέ τό 40$ τοϋ ημερο

μισθίου γιά τους εργάτες καί τό 50$ του μισθού για τους υπαλλήλους. 

Προβλέπεται κατώτατο δριο ϊσο μέ τά 2/3 τοο ημερομισθίου του 
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ανειδίκευτου εργάτη, άλλα καί ανώτατο δριο,τόσο δμως περιορισμέ

νο, 196 δρχ. άπ<5 1 /7/ΐ976
f
 ώστε τό βασικό* τουλάχιστον επίδομα γιά 

μεγάλο-αριθμέ μισθωτών μεσαίων καί ανώτερων εισοδηματικών τάξεων 

αποτελεί πάγια παροχή* καί δχι αναλογική* δπως ορίζει ο νόμος. Τό 

βασικό επίδομα προσαυξάνεται κατά 10^ γιά κάθε προστατευόμενο μέ

λος ττ}ς,οικογένειας τοΟ άνεργου, τό σύνολο δμως βασικού επιδόμα

τος καί των προσαυξήσεων δέν είναι δυνατό νά υπερβεί τό Ίθ$> τοϋ 

τεκμαρτοί ημερομισθίου της ασφαλιστικές κλάσεως στην οποία ανήκει 

ò ασφαλισμένος. 

ΧΕ διάρκεια της επιδοτήσεως εξαρτάται άπό τόν αριθμό ημε

ρών εργασίας πού πραγματοποίησε ò μισθωτός στον κρίσιμο χρόνο τών 

14 μηνών (δέν συνυπολογίζονται οι ημέρες εργασίας τών τελευταίων 

δύο μηνών) καί κλιμακώνεται ως εξής; 

/Ημέρες εργασίας .> · . \ . ·· Διάρκεια 
στον κρίσιμο χρόνο επιδοτήσεως 

125 2 μήνες 

150
 ν 3 μήνες 

180 5 μήνες 

Η μέση διάρκεια της επιδοτήσεως, τό μέσο επίδομα καί άλ

λα στοιχεία της ασφαλίσεως ανεργίας δίνονται στον Πίνακα 14. 

Η διάρκεια της επιδοτήσεως γιά συνδικαλιστικά στελέχη εί

ναι 1.2 μήνες. Ειδικό καθεστώς προστασίας ισχύει καί γιά το,ύς 

άλιεργάτες. Προβλέπεται επίσης οικονομική ενίσχυση τών επιδοτού

μενων ανέργων γιά τίς εορτές τών Χριστουγέννων καί τοΟ Πάσχα. 

Γιά τήν αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων ανεργίας 

είναι δυνατή ή έκτακτη ενίσχυση μέ βοηθήματα τών άνεργων, πού δέν 
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δικαιούνται επιδότηση. *Η έκτακτη αυτή ενίσχυση προβλέπεται γιά 

ορισμένους κλάδους ^ κατηγορίες μισθωτών ί) γιά τους μισθωτούς μιας 

ορισμένης περιφέρειας. θ£, μισθωτοί πού δικαιούνται συνήθως έκτα-

κτη επιδότηση είναι οικοδόμοι, κεραμοποιοΐ, καπνεργάτες, σταφιδερ-

γάτες, ηθοποιοί, ξενοδοχοϋπάλληλοι, μισθωτοί τουριστικών επαγγελ

μάτων, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων καί τεχνικοί κινηματογρά

φου καί τηλεοράσεως κλπ. 

. Τά βοηθήματα ανεργίας καταβάλλονται γta 45 ημέρες (ΐϊ.Δ. 

2961/54). Μέ πρόσφατη ρύθμιση (Ν. 74/1975) διευρύνθηκε ή προστα

σία πού παρέχεται μέ τήν έκτακτη επιδότηση, ώς
;
πρός ,τή διάρκεια 

καί τά πρόσωπα πού δικαιούνται επιδότηση.; Σύμφωνα μέ τή νέα ρύθμι

ση ή έκτακτη επιδότηση είναι δυνατό να επαναλαμβάνεται γιά 45 ημέ

ρες καί νά καλύψει; κατηγορίες μισθωτών, πού έχουν εποχιακή απασχό

ληση, καί δέν υπάγονται στην ασφάλιση του* OABA
f
 , !.· 

Ευρεία εφαρμογή του μέτρου τψ\ς έκτακτης επιδοτήσεως έγι

νε τό 1975 γιά τήν αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεργίας ορισμένων 

κατηγοριών μισθωτών.· Δαπανήθηκαν 1.004 εκατ. δρχ. γιά έκτακτη 

επιδότηση, ένω* γιά τήν τακτική δαπανήθηκαν -988; εκατ. δραχμές. Τό 

μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης γιά τήν έκτακτη επιδότηση τό 1975 άφο

ρα τους οικοδόμους. 

*Η προστασία κατά τ % ανεργίας κρίνεται μάλλον ίκανοποιητίί-

κή γιά τίς συνθήκες τουλάχιστον πού επικρατούν σήμερα στή χώρα μας. 

Τό μέτρο τ?|ς έκτακτης επιδοτήσεως, δπως διαμορφώθηκε μέ πρόσφατο 

νόμο (Ν. 75/1975) παρέχει ευχέρεια προσαρμογής στά ειδικά προβλή

ματα της άγοράς εργασίας. Θά πρέπει δμως νά σημειωθεί, δτι υπάρ

χουν γιά ορισμένες κατηγορίες μισθωτών ειδικά προβλήματα, τά όποια 
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είναι, πολύ έντονα όταν η αγορά εργασίας παρουσιάζει κάμψη τ^ς 

ζητήσεως*εργασίας. θ£ αυστηρές προϋποθέσεις γιά τήν επιδότηση 

τον νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας καί ή περιορισμένη διάρ

κεια ττίς επιδοτήσεως των ηλικιωμένων μισθωτών έχουν ώς συνέπεια 

τή*ν ανεπαρκή προστασία του^—καί θά πρέπει νά αντιμετωπισθούν. Θά 

πρέπει επίσης νά εξετασθεί ή δυνατότητα γιά τη* διεύρυνση στό μέλ

λον της διάρκειας' τη*ς επιδοτήσεως γιά όλες τίς κατηγορίες μισθυ>-

τών, εφόσον θά υπάρξει οικονομική ευχέρεια·
 ν
 : 

4.
 ι
Η προστασία τον γενικών φορέων' στίς χώρες τη*ς ΕΟΚ 

ι n ι»«1» — • — — • — — m ι ι.ι — — — « ι ι ! • — — ι ' ••< 

Σημαντικές ίταν οι προσπάθειες πού ,Ιγιναν τό 1975 στίς 
' " 1 

χώρες της ΕΟΚ γιά τήν αντιμετώπιση τον συνεπειών της ανεργίας · 

Λόγω τον προβλημάτων ανεργίας καθιερώθηκαν στίς περισσότερες χω-

ρες νέα μέτρα γιά τή βελτίωση της προστασίας, δπως ο περιορισμός 

των προϋποθέσεων πού απαιτούνται καί ή βελτίωση του επιδόματος 

στίς περισσότερες χώρες, η λήψη μέτρων για τους "νέους εργαζομένους, 

ή διασφάλιση του εισοδήματος σε περίπτωση αναστολής των εργασιών . 

ft μειώσεως των ωρών εργασίας γιά λόγους οικονομικούς στην 'Ιταλία, 

ή γενίκευση του θεσμοϋ της 'πρόσθετης αποζημιώσεως (PREHENSION) 

γιά τόύς ηλικιωμένους μισθωτούς 60 ετών καί πάνω σέ περίπτωση απο

λύσεως στό Βέλγιο, ή κατάργηση των περιορισμών όσον αφορδ.τή.διάρ

κεια -τΐίς επιδοτήσεως γιά ηλικιωμένους μισθωτούς στην 'Ολλανδία, 

καί η βελτίωση τη*ς "αποζημιώσεως γιά τή μερική ανεργία στή Γαλλία 

καί τό Λουξεμβούργο. 
Οι λεπτομέρειες των ρυθμίσεων δέν είναι ακόμη γνωστές. 

• · . > . . . Ν 

Μέ βάση δμως τά μέτρα πού ίσχυσαν μέχρι τό 1975 θα μποροοσέ νά 

1. C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A., COMMISSION: »EXPOSE SUR L'EVOLUTION 
DE LA SITUATION SOCIALE DANS LES COMMUNAUTES M 1975" 
BRUXELLES-LUXEMBOURG 1976. 
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υποστηριχθεί, οτι ή προστασία τοϋ κλάδου στίς χώρες της ΕΟΚ εκτός 

άπό τήν Ι τ α λ ί α ?ίταν ευνοϊκότερη δσον άφορα ειδικότερα τή διάρ

κεια ττίς επιδοτήσεως καί τό υψος τοϋ επιδόματος. 

5« Χρηματοδότηση - 'Εξέλιξη των δαπανών ΟΑΕΔ 

Οι πόροι τοϋ κλάδου ανεργίας προέρχονται άπό τ ίς εισφο

ρές εργοδότη (2$) καί ασφαλισμένων (1$). Εισπράττονται άπό τ ί ς 

υπηρεσίες τοϋ ΙΚΑ καί αποδίδονται στον ΟΑΕΔ. *Η δαπ,άνη γιά τήν 

ανεργία δίνεται στον Πίνακα 15. Στά £σοδα τοϋ κλάδου ανεργίας 

θα πρέπει νά. προστεθούν J ,'είσφορές .0.,3 .̂:ο!Ε:]ίς:.άποοοχές:..τοϋ λογαρια*-

σμόϋ στρατεύσεως, Τά Ίσοδα τοϋ ΟΑΕΔ ήταν τ?)ς -τάξεως τών 3.000 

εκατ. δρχ. τό 1975.. 

*Η εξέλιξη της δαπάνης τοϋ κλάδου ανεργίας συναρτάται 

μέ τήν οικονομική συγκυρία, άπό τή διαχρονική εξέλιξη συνεπώς τη*ς 

δαπάνης δέν είναι δυνατό νά προκύψουν συμπεράσματα δσον άφορα τή*ν 

εξέλιξη τη*ς προστασίας τοϋ κλάδου, 'Επίσης δέν εΐναι δυνατή συγκρι

τική θεώρηση της προστασίας σέ διάφορες χώρες μέ βάση τίς δαπάνες« 

*Η διαχρονική εξέλιξη της δαπάνης τοϋ ΟΑΕΔ γιά παροχές 

ανεργίας,δπως.φαίνεται άπό τά στοιχεία τοϋ Πίνακα 15,παρουσίαζει 

αυξομειώσεις ανάλογα μέ τίς συνθήκες της άγορας εργασίας. 'Αξιο

σημείωτη εϊναι^ ή προσφυγή στην έκτακτη επιδότηση .τό 1974 καί κυ

ρίως τό 1975,γιά τήν. αντιμετώπιση των προβλημάτων ανεργίας ειδι

κών κατηγοριών μισθωτών. Αντίθετα, σταθερή καί αξιόλογη ήταν ή 

αϋξηση τον δαπανών γιά τή λειτουργία των υπηρεσιών απασχολήσεως 

καί τήν εκπαίδευση του έργατικοϋ δυναμικοϋ. 
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6. 'Επιδιώξεις καί προτεινόμενα μέτρα 

'Από τήν επισκόπηση τής υφιστάμενης καταστάσεως καί τήν 

εξέταση τον προοπτικών» τής *οΙκονομικί|ς "συγκυρίας ~ στην περ ίοδο 

τοΟ ίϊρογράμματοί T976/8Ö δέν ^Τνεται' απόλυτα" αναγκαία ή άμεση 

γενική βελτίωση τΐ*ς προστασίας τοΟ κλάδου ανεργίας. θί οίκονομι-

κές δυνατότητες τοϋ* ΟΑΒΔ εξάλλου εϊναι μδλλον περιορισμένες καί 

ή άσκηση πολιτικές γιά τή δραστηριοποίηση του* ΟΑΕΔ στον τομέα oU· 

κονομικ?*ς ενισχύσεως των άνεργων προς τό παρόν δέν θά?ίταν ρεαλι

στική. Κρίνεται όμως αναγκαία ή άμεση αντιμετώπιση τον πρόβλημα-

των" ορισμένων' ομάδων μϊ*σ%^ γιά τίς οποίες ò κίνδυνος τ?*ς ανερ

γίας
Γ
 είναι μεγάλος καί η προστασία πού παρέχεται ανεπαρκές· 'Επί

σης κρίνεται σκόπιμη ή διεξαγωγή έρευνας γιά τή βελτίωση του* θε-

σμοΟ δταν τό επιτρέψουν οι συνθήκες· 

~ΤΒα$ΐκέδ
Γ
 επΤδΤώξ,εις συνεπος τ?*ς πολιτικές γιά τόν κλάδο 

ανεργίας' θα" πρε^Τ^νΤ^Γναι: 

.ν'' α#*3 αποτεΛέσ4ΐατική κάλυψη των ομάδων μισθωτών,'η άπασχό^· 

ληση τών οποίων παρουσιάζει Λ ε Ιδικά προβλήματα, s , 

β«*3 σταδιακή βελτίωση του* θεσμοϋ* 

Γιά τήν αποτελεσματική κάλυψη τον κατηγοριών μισθωτών, ή 

απασχόληση τών οποίων παρουσιάζει είδικά προβλήματα, προτείνονται! 

Ι, *0 περιορισμός των προϋποθέσεων επιδοτήσεως καί ή παρά

ταση τοϋ* χρόνου επιδοτήσεως γιά τους ηλικιωμένους μισθωτούς 60 

ετών καί πάνω, 

it«
 ι
Η άμβλυνση τον αυστηρών πρόσθετων προϋποθέσεων επι

δοτήσεως γιά τους νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας. 
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Πίνακας 15.. · * . :'·· ̂ .:· ,· '' , 

Παροχές ανεργίας- καί. δαπάνες για την πολιτική απασχολήσεως 

' ; '• - " ••••̂•v--fY-··· •••'• Î962 1966 1967 1968 
• ' ' \ • 1' . Ι ι II Ι I H M 

·'.;..:.; . •· \· ;·.-.· · . · . · ; / · . J . ν }/ • Γ ^ ·'·•• • 

ϊ·..,.Παροχές . ν , . . 

ν . Τακτική επιδότηση . ,, 228,5 568,5 646,6 625,1 

ΐΕκτακτη επιδότηση χ \ 
TÜÄ. '2961/54 4,9 -5,8 29,6 20*5 
Ειδικό επίδομα καπνεργατών 17,2 20jè ' 25,0 18$5 

βοηθήματα εορτών 55,4 74,6 75»5 22,5 

286JO 469,5 776/Γ 68676 

II. ..Δαπάνες γιά τήν·. απασχόληση ., - . * 

Δαπάνες γιά τεχνική εκπαίδευση 14,7 37,2 >47,5 « 58$4 

Δαπάνες Γ.Ε.Ε. & Κλ. Δ. Ευρώπης 13>5 61 »8 57»4 52»7 

28,0 ' 99.0 104,9 111.1 

Γενικό σύνολο παροχών & δαπανών 
-' .'-ç γιά τήν απασχόληση ' .- 314,0 568,5 881,6 797,6 

U Περιλαμβάνονται δώρα καί είσφόρά γι'άσφά\ιση. 

2. 'Από τά 980 εκατ. δρχ. τα 871 έκατ^δρχ. αφοροΟν οικοδόμους. 

Πηγή: .OAEV.f- : '* .j:. ·. \ >.j 

ν 



- 201 -

(Σ£ çnanx δρχ.) 

1969 1970 1971 1972 Ί973 1974 1975 

502,7 431,7 564,6 270,3 373,2 635,1 .987,8 

5*9 

17,3 

15,4 

5,2 

16,8 

13,6 

6,4 

12,5 

hZA 

6,9 

10,6 

11,3 

4,5 

15,1 

• 7,8 

140,9 

16,1 

22,8 

980,0' 

24,6 

.* j33»6 

541,3 467,3 395,9 s 3§9,V 400,~6 : 814,:9 2^26,0 

67^3 

54,6 

92,8 

64,6 

1l6j0 

66,6 

155·,0 185v,9 246,0 285,6 

84f t 143,8 154,8 213,2 

12lt'9 157,4 182 ν 6^ 239,0 329,7 4QQ.8 • ? 498,8 -

663,2 624,7 578,5 638,1 730,3 1215,7 2524,8 
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Τά προτεινόμενα μέτρα θά συμβάλουν στην καλύτερη αντι

μετώπιση τών συνεπειών τ % ανεργίας γιά τους νέους αποφοίτους των 

μέσων καί ανώτατων σχολών καί τους ηλικιωμένους μισθωτούς, οι 

οποίοι αντιμετωπίζουν εΙδικά προβλήματα« 

Γιά τή σταδιακή βελτίωση του θεσμού* προτείνονται: 

ι. *Η μελέτη γιά τή διεύρυνση τ^ς διάρκειας της επιδοτή

σεως· Θά πρέπει νά ερευνηθεί τόσο ή σκοπιμότητα του* μ£φου οσο 

καί οι οικονομικές δυνατότητες τοϋ* ΟΑΕΔ, 

ti» *Η μελέτη γιά τόν αποτελεσματικό ëλεγχo των επιδοτού

μενων άνεργων καί το* συντονισμό καί; τή συνεργασία των οργάνων 

ελέγχου, ασφαλίσεως καί εργασίας·« 

Οι μελέτες αυτές κρίνονται απαραίτητες γιά νά διερευνη

θούν σέ βάθος οι αναγκαίες ρυθμίσεις γιά τή βελτίωση ττ"ίς προστα

σίας καί τόν πρρίορισμό. τον καταδολιεύσεων δσον άφορα* τήν απασχό

ληση τον επιδοτουμένων· 
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_.,.. V I . ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ Ι Ο Ι ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 

1 · Εισαγωγή 

1 
Τό 1959 ή "Εκθεση της 'Ομάδας Εργασίας τίού ασχολήθηκε 

μέ τή διερεύνηση τον προβλημάτων της κοινωνικής ασφαλίσεως γιά 

τό λ' 5ετές Πρόγραμμα Οικονομικές Αναπτύξεως κατέληγε μέ τά ακό

λουθα γενικά" συμπεράσματα: 

"1. *Η ελληνική κοινωνική άσφάλισις έχει εν έαυτ$ οργανικών 

άδυναμίαν ώς εκ των περιωρισμένων οικονομικών μέσων, τά οποία 
• * · • . • • : • .·'".'; • . . . . . > 

είναι δυνατ6ν νά διατίθενται εκ τοο καθόλου εθνικού* εισοδήματος 

διά τήν έξυπηρέτησιν των ύπ'αυτής επιδιωκομένων σκοπών. Τούτο 

όφειλόμενον είς τό χαμηλόν εθνικόν εισόδημα, δπερ αναλογεί κατά 

κάτυΐκον καί δπερ κατά συνέπειαν δύναται νά διατίθεται διά πασαν 

μή αμέσως καταναλωτικών δαπάνην, είναι γνώρισμα δλων τών οίκονο-

μίκως ασθενέστερων χωρών. 

2. *Η ανωτέρω περιγραφείσα οργανική αδυναμία · . · · · έπιδει-

νοϋται άπό τήν ο ρ γ α ν ω τ ι κ ή ν άδυναμίαν του" υφισταμένου 

συστήματος, η τ̂οι τήν έλλειψιν ενιαίου προγράμματος, κατά τήν 

θέσπισιν καί οργάνωσιν της παρ'ήμϊν κοινωνικές ασφαλίσεως". 

ΙΙολύς χρόνος πέρασε άπό τότε καί έγιναν πολλές προσπά

θειες γιά τή βελτίωση της καταστάσεως, τά επιτεύγματα δμως είναι 

πολύ περιορισμένα. Πολύ λίγα άπό τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

πού συνιστούν-τή φυσιογνωμία της ελληνικής κοινωνικές ασφαλίσεως 

1. *Βπιτροπή^• 'Ερεύνης • '• Οργανώσεως Οίκονομικοο Προγραμματtσμοο: 
"Διερείνησις Βασικών Προβλημάτων 'Οργανισμού Κοινωνικές 'Ασφα
λίσεως" Τόμος I I I , Τεϋχος 4, Αθήναι 1959· 
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αλλαξαν καί οι περισσότερες αλλαγές ήταν μάλλον οριακές* 'Αξιόλο

γες εξελίξεις σημειώθηκαν μόνονδσον άφορα τή"ν έκταση της προστα

σίας καί τους πόρους πού διατίθενται. 

'Από τή*ν άναοκόπηση των βασικών κλάδων ασφαλίσεως προκύ

πτει δτι τό σύνολο σχεδόν του πληθυσμοί) υπάγεται στους φορείς 
• • . . · • > • 

ασφαλίσεως καί τό Δημόσιο, γιά σύνταξη καί ασθένεια. ν0 αριθμός 

τον συνταξιούχων έχει τριπλασιασθεί από τό 1957 καί ή αναλογία 

τον συνταξιούχων στους ασφαλισμένους άπό 1:6,76 τό 1957 έγινε 

1:3,53 τό 1976. Οι δαπάνες γιά παροχές κοινωνικής προστασίας' 

άπό τους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως καί τό Δημόσιο,·σέ ποσο

στό τοο 'Ακαθάριστου 'Εθνικού* Προϊόντος άπό 6$ τ£ 1957 ήταν, 10$.περίπου 

τό 1975· 'Εάν δέν είχαν σημειωθεί οι δυσμενείς συνέπειες τοϋ* πλη

θωρισμού' στή*ν περίοδο 1972/74, οι δαπάνες γιά τή*ν κοινωνική* προστα

σία σέΝ ποσοστό του* 'Ακαθάριστου 'Εθνικού4 Προϊόντος θά ήταν μεγα

λύτερες κατά 2 τουλάχιστον ποσοστιαίες μονάδες. 

*Η πολιτική πού ασκήθηκε γιά την κοινωνική" ασφάλιση ύπαρ

ξε εμπειρική-καί περιπτωσιακή καί διαμορφώθηκε άπό τ ί ς πιέσεις 

τδ3ν κοινώνικδδν ομάδων. *Η έλλειψη αυστηρού* προγραμματισμοί, μέ σα

φείς προδιαγραφές στόχων καί επιδιώξεων είχε ως αποτέλεσμα τή"ν 

αναβολή τη*ς αντιμετωπίσεως τΰν σοβαρών προβλημάτων τΐ)ς κοινωνικές 

ασφαλίσεως*· "Ετσι, τά μεγάλα οργανωτικά προβλήματα τοο θεσμού* τη*ς 

κοινωνικής ασφαλίσεως πού είχαν, επισημανθεί άπό τή* ΐΡετία του 

1950 παρέμειναν, άλυτα. s, 

2· Διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής κοινωνικής ασφαλίσεως 

: 2·1« Πολλαπλότητα φορέων καί νομικών καθεστώτων •'•' . ! 
J — — » — — — — — m m m m J m ι I in li inni ι ι i r ι H ill ι ι 

'Από στοιχεία τοο Κοινώνικοϋ Προΰπολογισμοο τοο 19̂ 76 



- 205 -

προκύπτει οτι λειτουργούν 362 ασφαλιστικοί οργανισμοί, πού καλύ

πτουν διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες fi τό προσωπικό συγκεκρι

μένων μεγάλων επιχειρήσεων. Τό μέγεθος των φορέων καί ή σημασία 

τους διαφοροποιείται, τόσο άπό τήν άποψη τοΌ αριθμού των προσώπων 

πού καλύπτουν δσο καί άπό τήν άποψη των πόρων πού διατίθενται, τή 

συμμετοχή τους δηλαδή στή συνολική δαπάνη γιά τήν κοινωνική προστα

σία του πληθυσμοί. Ανάλογα .μέ. τήν προστασία πού παρέχουν σι φο-

.. ρείς διακρίνονται σέ κατηγορίες, δπως κύριας ασφαλίσεως, έπίκου-

.. ρικΐΐς,παροχών προνοίας, κλπ. καί κατανέμονται ως έξ?)ς: 42 γιά τήν 

κύρια ασφάλιση, J5Q γιά τήν ασφάλιση μόνο ασθένειας, 60 γιά τήν 

. επικουρική άσφ<£λιση, 71 γιά τήν απονομή παροχών προνοίας (̂ εφάπαξ 

. βοηθήματα), 58 ταμεία άλληλοβοηθείας καί 81 ειδικοί φορείς προ

νοίας, (κεφάλαια αποζημιώσεως φορτοεκφορτωτών). 

Οι ασφαλιστικοί φορείς υπάγονται στην εποπτεία διαφόρων 

υπουργείων. 'Από τους 362 οι 259 υπάγονται στό Υπουργείο Κοινώ

ν ικον Υπηρεσιών, 84 στό Υπουργείο 'Απασχολήσεως (οι 81 είναι τά 

Κ.Α.Φ.), ΐΟ στό Υπουργείο 'Εθνικές 'Αμύνης, 5 στό Υπουργείο 

'Εμπορικές Ναυτιλίας καί 1 στό Υπουργείο Οίκονομικών. Στους φο

ρείς jασφαλίσεως περιλαμβάνονται καί οι υπηρεσίες ασφαλίσεως δημο

τικών υπαλλήλων, προσωπικού* ΔΕΗ καί υπαλλήλων ΟΔΠ. 

Ανάλογη μέ τήν πολλαπλότητα τον φορέων καί των νομικών 

καθεστώτων είναι ή ανομοιομορφία δσον άφορα τήν προστασία πού 

παρέχεται άπό τήν άποψη των προϋποθέσεων, της εκτάσεως, τ ou 

περιεχομένου, του ύψους καί του τρόπου ύπολογισμοϋ των παροχών· 

Διατάξεις καί ρυθμίσεις προνομιακές μεταχειρίσεως, διπλοπαροχές 

καί πολλαπλοπαροχές συμπληρώνουν τήν εικόνα τΐ)ς προστασίας στή 
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χώρα μας καί όδηγοϋν στή διαπίστωση, ότι η αναδιανομή του εισοδή

ματος από τήν κοινωνική ασφάλιση δέν είναι δίκαιη καί δέν αποτε

λεί αποτελεσματικό μέσο, για τή βελτίωση ίου" επιπέδου κοινωνικές 

ευημερίας τών χαμηλών καί ανοργάνωτων εισοδηματικών ομάδων του 

πληθυσμού, γιατί ευνοούνται ιδιαίτερα οι λίγες, Ισχυρές "καί οργα

νωμένες ομάδες τοϋ πληθυσμοϋ. 

2·2· 'Ανισότητες καί αντιθέσεις όσον άφορα τους πόρους 

Βασικά γνωρίσματα της χρηματοδοτήσεως τών φορέων τ % κοι

νωνικές ασφαλίσεως είναι ή ανισότητα, ή ανομοιομορφίανκαί ο αντι

κοινωνικός χαρακτήρας. Πολυμορφία ρυθμίσεων χαρακτηρίζει τή χρη

ματοδότηση, δσον άφορα τίς πηγές προελεύσεως τών πόρων, τήν κατα

νομή τών πόρων μεταξύ τών πηγών, τόν τρόπο υπολογισμού', τό απόλυ

το υψος τών πόρων κατά κεφαλήν ασφαλισμένου, τήν εφαρμογή της άρ-

χτ|ς ττίς κοινωνικής αλληλεγγύης, τή συμμετοχή του* Δημοσίου μέ κοι

νωνικούς πόρους καί επιχορηγήσεις στά βάρη τΐίς ασφαλίσεως* 

Άπό τόν Κοινωνικό Προϋπολογισμό τοϋ 1976 σημειώνουμε 

γιά τόν κλάδο συντάξεως χαρακτηριστικά δείγματα δσον άφορα τό υψος 

τών εισφορών καί τήν κατανομή τους μεταξύ ασφαλισμένων καί εργοδο

τών, καθώς καί τήν αναλογία τών κοινωνικών πόρων,, τών κρατικών 

επιχορηγήσεων καί τών ειδικών εισφορών κατά κεφαλήν ασφαλισμένου, 

πού'αποδεικνύουν τήν άνιση κατανομή τών πόρων γιά τήν κοινωνική 

ασφάλιση* 
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Εισφορές: -.· ' 

- DCA. 

- ΤΑΠΟΤΕ ,; 

- Ταμείο Προσωπικού 'Ξθν. 

Τραπέζης 

- Ταμείο Προσωπικού Τραπέζης 

*Ελλά"δος 

Ασφαλισμένων 

• 4,75 

";2. 

1 . 

0 

'Εργοδοτών 

9,5 ': 

12,5 

15 

15 

Σύνολο 

14,25 

14,50 

46 

15 

- Ταμείο Προσωπικού* Αγροτικές 
Τραπέζης Oj 15 15 V 

Κοινωνικοί πόροι, κρατικές επιχορηγήσεις καί ειδικές εισφορές 

κατά κεφαλήν .„άσφαλ ιομένου. ' '.:: .... -

- ΙΚΑ .. · 4.421 

- Ταμείο Προσωπικού ΛΕμπορικοϋ καί Βιομηχανικού^ 

'Επιμελητηρίου
 x ν

 38.808
 Λ 

- Ταμείο 'Ηθοποιών, Συγγραφέων
 s

 18.785 ·. 

- Ταμείο Προσωπικοο Αγροτικής Τραπέζης 47·9ΐ5 

- Ταμείο Χρηματιστών Μεσιτών 398.603 

-' Ταμείο Προσωπικού πρ. ΗΕΑΠ καί ΕΗΣ 70.715 

- Ταμείο 'Εργατών Τύπου 'Αθηνών
 ;

 15*621 

- Ταμείο 'Επικουρικές 'Ασφαλίσεως Προσωπικοί '·' ' 

• ^Εταιρειών Τσιμέντων ' 15·864 

-Ενιαίος Δημοσιογραφικές 'Οργανισμός V 

'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως 52*543 

'Ιδιαίτερα οξύ είναι τΟ πρόβλημα της άνισης κατανομής 

τών κοινωνικΟν πόρων. *Η προσφυγή στή μορφή αυτή χρηματοδοτήσεως 

είναι αναχρονιστική καί έχει καταργηθεί σ'δλες τίς ευρωπαϊκές 

χώρες, ̂ δικαιολογείται δέ μόνο για τόν ΟΓΑ. Οι κοινωνικοί πόροι 
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άποτΒίοόν Ι[Αμεοη "συμμετοχή τοο Κρύους στις δαπάνες της κοινώνι-

ηΨ\ς ασφαλίσεως καί θεσπίστηκαν γιά τήν αντιμετώπιση ταμιευτικών 

αναγκών τών διαφέρων φορέων καί τήν έπίρριψη μέρους του βάρους " 

της ασφαλίσεως άπδ τους ασφαλισμένους στό κοινωνικό σύνολο. Η "• 

κατανομή τών κοινωνικών πόρων στους διάφορους φορείς αντιστρατεύε

ται βασικές αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θά πρέπει νά\σημειω

θεί εξάλλου οτι οι κοινωνικοί πόροι £χουν δυσμενείς επιπτώσεις ,. 

στην ανταγωνιστικότητα τΨ\ς οικονομίας λόγω της επιβαρύνσεως τοΟ 

κόστους τών άγα-θών καί των υπηρεσιών· 

2.3· 'Ελλιπής καί χωρίς προοπτική οικονομική οργάνωση τών* ,·• 
• • ••« ι ι ι ι ι ΐ ι ι » • 1.1 ι > t i ι μ u|i|i,.H . U - " V 

«φορέων 

*Η συσχέτιση τον δαπανών γιά παροχές μέ* τά- έσοδα τών φο̂ · 

ρέων στίς περισσότερες περιπτώσεις δέν θεμελιώνεται σέ ορθή βάση 

γιά τήν εξασφάλιση ισοζυγίου μέ κάποια χρονική προοπτική. 

,Οι περισσότεροι φορείς, μετά άπό τά πρώτα χρόνια λειτουρ

γίας τους αντιμετωπίζουν προβλήματα βιοσιμότητας. Τά πρ$5τα χρό

νια λειτουργίας τών φορέων ή αναλογία συνταξιούχων άσφΓ<λ>σμένων
Λ 

είναι ευνοϊκή, ò αριθμός τών συνταξιούχων είναι περιορισμένος ... 

καί τά Μσοδα επαρκούν γιά τήν κάλυψη τών δαπανών, είναι η^ γνωστή 

περίοδος τών παχειών αγελάδων. Μέ τά χρόνια Ομως ο αριθμός τφν" 

συνταξιούχων αυξάνει, ή αναλογία συνταξιούχων ασφαλισμένων άνα- ν 

τρέπεται, όταν κυρίως πρόκειται γιά κλειστή ομάδα ασφαλισμένων, 

καί αρχίζει ή επιδείνωση της οικονομικές καταστάσεως* μέ .αποτέ

λεσμα να αναζητούνται εμπειρικές καί; περιπτωσιακές λύσεις (μπα*· 

λώματα)γιά τήν άντιμετώπιση τών·έλλεΐμμάτων· ;Τό οικονομικό, 

αδιέξοδο τών φορέων αυτών επιτείνουν διάφορα μέτρα, όπως είναι 
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ή "εθελουσία έξοδος", ή θέσπιση τ^ς 35ετίας, καί πρόσφατα η ελα

στική αν οχ ι καταχρηστική εφαρμογή τοϋ μέτρου γιά τήν επαναφορά 

των εξαναγκασθέντων σέ παραίτηση κατά τή διάρκεια της δικτατο-

ρίας μέ τά οποία αυξάνονται αντίστοιχα οι τάξεις των συνταξιού

χων καί ή επιβάρυνση των φορέων. 

Χαρακτηριστικά δείγματα αναλογίας συνταξιούχων καί ασφα

λισμένων, πού μαρτυρούν αδυναμία επιβιώσεως των φορέων άπό" τίς 

εισφορές τών εν ενεργεία ασφαλισμένων, σημειώνουμε άπό τόν Κοινω

νικό Προϋπολογισμό τοϋ 1976· 

-

-. 

-

- . 

-

-

-

-

-

— 

Ταμείο Προσωπικοϋ ΕΞΣ 1 

Ταμείο Προσωπικοϋ Διαχειρίσεως Είδών Μονοπωλίου 1 

Ταμείο Κοινοτικών
 ι
Υπαλλήλων 1 

Ταμείο Προσωπικοϋ Τραπέζης πρώην 'Ε$νικ?ίς 1 

Ταμείο Προσωπικοϋ Τραπέζης
 χ
Ελλάδος 1 

Ταμείο Προσωπικοϋ Αγροτικές Τραπέζης 1 

.Ταμείο Προσωπικοϋ Τραπέζης Αθηνών 1 

Ταμείο Προσωπικοϋ ΗΕΑΠ 1 

Ταμείο Χρηματιστών κλπ· Ι 

Ταμείο Εργατών Τύπου 'Αθηνών 1 

: 1,54 

,: 1,55 

ϊ 2,13 

: 1,93 

: 2,73 

: 1,71 

: 1,24 

Ϊ 1,27 

Ϊ ρ3? 
: 1,88 

Θά πρέπει νά σημειωθεί δτι στην επιδείνωση τών οικονο

μικών ορισμένων φορέων συνέβαλε *ή επιβάρυνση πού επιβλήθηκε άπό 

τό Κράτος γιά τήν άσκηση πολιτικής πού εκφεύγει άπό.τίς αρμοδιό

τητες τους» *Η συνταξιοδότηση τών ομογενών μέ επιβάρυνση τών φο

ρέων, ή συγχώνευση ελλειμματικών ταμείων στό ΙΚΑ άποτελοϋν ανορ

θόδοξη πολιτική· Ή μείωση επίσης τών εισφορών άπό 20^-50$ ορισμένων 
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επαρχιακών καί άλλων επιχειρήσεων, ώστε νά δοθούν κίνητρα γιά 

τήν ανάπτυξη της βιομηχανίας αποστέρησε πόρους άπό τους φορείς. 

Τά βάρη αυτά πρέπει νά τά επωμισθεί τό κοινωνικό σύνολο, γιατί 

οι εισφορές ασφαλισμένων καί εργοδοτών άποτελοϋν προέκταση τοϋ 

μισθοϋ (κοινωνικός μισθός) καί πρέπει νά διατίθενται αποκλειστι

κά γιά τίς παροχές τών ασφαλισμένων για τίς όποιες άλλωστε κατα

βάλλονται . 

. *\ 

Τό οξύ" πρόβλημα έξαλλου της ελλειμματικότητας τοϋ κλά

δου ασθενείας οφείλεται στην πρόοδο της επιστήμης καί της τεχνι-

κΨ\ς καί στην αύξηση της ζητήσεως υπηρεσιών λόγω της βελτιώσεως 

της εκπαιδεύσεως, τοϋ επιπέδου διαβιώσεως, της μεταβολής τοϋ τρό

που ζωΐίς, της γηράνσεως τοϋ πληθυσμού καί τ %
 ;
εκβιομηχανίσεως· ·· 

Παρατηρούνται ελλείμματα σ'ορισμένους φορείς πού προκα-

λοον καί ανησυχίες δσον άφορα τό μέλλον τών φορέων αυτών αλλά 

καί των συνταξιούχων καί τών οικογενειών τους, δπως π.χ. στό Τα

μείο Προσωπικού* Τραπέζης πρώην 'Εθνικές, γιά τό όποιο προβλέπεται 

τό 1976 έλλειμμα τ'ης τάξεως τών 198 έκατ· δρχ. σέ σύνολο εσόδων 

349 εκατ. δρχ. περίπου καί στό Ταμείο Προσωπικοϋ πρώην 'Εθνικές, 

γιά τό οποίο τό έλλειμμα τό 1976 υπολογίζεται σέ 84 έκατ. δρχ. 

σέ σύνολο εσόδων 133 έκατ. δρχ. περίπου. 

Αντίθετα, σ'άλλους φορείς παρατηρούνται αδικαιολόγητα 

πλεονάσματα. Άπό τόν Κοινωνικό Προϋπολογισμό 1976 σημειώνουμε 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις: 
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Φορείς Πλεόνασμα 
εκατ.' δρχ. 

Ταμείο Προσωπικού* 'Ασφαλιστικής 
-Εταιρείας ••'Εθνική*" Λ 

Ταμείο Προσωπικοϋ ΕΓΒΑ 

Ταμείο Προσωπικού* ΟΤΕ 

Ταμείο Προσωπικοϋ Χρηματιστηρίου 

Ταμείο ^Επικουρικές 'Ασφαλίσεως 
' Αεροπορικών 'Übt ι χει ρήσεων 

Ταμείο- 'Επικουρικές 'Ασφαλίσεως, 
'Ασφαλιστών 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών 
'Εστιατορίων 

Ταμεϊο 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Προσωπι
κού. ΥπποδρόμΡν Ν 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατών 
"Μετάλλου 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως 'Εργατών 
*Εταιρειών Τσιμέντων \ 

Ταμείο-'Αλληλοβοηθείας Προσωπικού> 
Τραπέζης Πίστεως ν % 

Ταμείο 'Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων . . 

Ταμείο 'Αρωγής *Υπαλλήλων Υπουργείου 
Συγκοινωνιών , 

.Ταμείο [Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου 
Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Ταμείο 'Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου 
Προεδρίας καί 'Εξωτερικών 

'Επικουρικό Ταμείο Χωροφυλακές 

η 

50 

548 ;•.-; 

31 

55 

37 

29 

13 

158 

S9 

1 6 · . 

25 

19. 

82 

'72 

44 

Σύνολο έσοδα 
εκατ. δρχ. 

43 

66 

. 1744 

55 % 

79 

118 

86 

28 

363 

180 

ν 38 ΓΗ" 
43 .. 

28 \ ' 

1!?4 '•'••'"• 

' 121 
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Τά πλεονάσματα αυτά οφείλονται σέ πολλές αίτίες. Γεν

νώνται όμως βασικά ερωτήματα δσον άφορα τή διασφάλιση της αξίας 

τών αποθεματικών αυτών όταν δέν υπάρχει ευχέρεια γιά τήν αξιοποίη

ση τους καί μάλιστα σέ χρονικές περιόδους πού χαρακτηρίζονται 

από" διψήφιο πληθωρισμέ» 

3· Τά διοικητικά προβλήματα των φορέων τ^ς κοινωνικής ασφαλίσεως 

*Η κατάτμηση τη*ς ασφαλίσεως συνοδεύεται άπό ανάλογη διαφο

ροποίηση δσον άφορα τή*ν οργάνωση, τη* διοικητική διάρθρωση, τή 

διοίκηση, τη* λειτουργία καί τό προσωπικό των φορέων. Σοβαρές εί

ναι συνεπώς οι ατέλειες τοΟ διοικητικού μηχανισμοϋ τοο συστήματος 

ττ̂ ς κοινωνικές ασφαλίσεως· Ειδικότερα: 

- Η οργάνωση καί η διοικητική διάρθωση στηρίζεται κατά κα

νόνα στά παραδοσιακά πρότυπα των δημόσιων υπηρεσιών. Οι περίπλο

κες καί δυσκίνητες διαδικασίες τών δημόσιων λογιστικών πού &χουν 

θεσπιστεί δέν επιτρέπουν στους φορείς ασφαλίσεως νά ανταποκριθούν 

επαρκώς στην αποστολή τους, νά καλύψουν δηλαδή μέ τόν πιό αποτε

λεσματικό τρόπο τίς κοινωνικές ανάγκες. 

- *Η απόδειξη της ιδιότητας του* ασφαλισμένου καί του* χρόνου 

υπαγωγής στην ασφάλιση, πού αποτελούν βασικές προϋποθέσεις γιά 

τή θεμελίωση δικαιώματος στίς παροχές, πολλές φορές άπαιτόυν μα

κρές καί δύσκολες διερευνήσεις καί πλήθος δικαιολογητικά μέ συνέ

πεια νά καθυστερεί η διεκπεραίωση των υποθέσεων, νά δημιουργούνται 

προστριβές, νά ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι καίΤ Λ>ά καταφεύγουν 

μερικές φορές σέ συναλλαγές μέ τά αρμόδια όργανα. >..... 

- Η απονομή των παροχών χαρακτηρίζεται άπό εξεζητημένη 

λεπτολογία καί πολλές φορές διέπεται άπό αφόρητο γραφειοκρατικό 
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πνεύμα μέ αποτέλεσμα να" χρονίζει ή διεκπεραίωση, νά δημιουργούνται 

αντιδικίες καί νά. ταλαιπωρούνται τόσο οι ασφαλισμένοι δσο καί τά 

δργανα της ασφαλίσεως. 

-..'.
 Λ
Η είσπραξη των εισφορών διακρίνεται γιά τήν πολυμορφία 

τών μεθοδεύσεων, τήν έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος εισπρά

ξεως των εισφορών, γιά αδικαιολόγητες καθυστερήσεις καί διαφυγή 

πόρων. Άπό* ορισμένους φορείς ή είσπραξη γίνεται με 'è ν σήμα, άπό 

άλλους "τοις μετρητοίς" με εισπράκτορες ^ μέ ταχυδρομικές ^ άλ

λες επιταγές, καί άπό άλλους μέ προσωπική προσέλευση τοϋ υπόχρεου 

η μέ προσαύξηση του φόρου^εLσoδήματoς του υπόχρεου $ μέ τήν προσ

αύξηση τιμολογίων, είσιτηρίων κλπ· *Η έλλειψη ενιαίων καί ορθολο

γικών μεθόδων, καί διαδικασιών εισπράξεως, καθώς καίνη αδυναμία 

γιά τήν τήρηση ενημερωμένων αρχείων καί ατομικών λογαριασμών *τόσο 

γιά τους εργοδότες δσο καί γιά τους ασφαλισμένους καί γιά τήν ορ

γάνωση άποτελεσματικοΐΐ ελέγχου καί τήν εξακρίβωση καί εξόφληση 

των καθυστερημένων εισφορών είναι συνεπώς ολοφάνερη. 

- *Η συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών γιά τή δραστηριότητα 

τοΌ κάθε φορέα μέ βάση ενα ένιαϊο πρότυπο πού νά δίνει χρήσιμα 

στοιχεία γιά σαφή προγραμματισμό του* τομέα τ^ς κοινωνικής άσφαλί«* 

σεως δέν είναι δυνατή λόγω της ελλείψεως ενιαίας μεθοδεύσεως καί 

διοικήσεως* 

Οι δημόσιες σχέσεις γενικά καί κυρίως ή ενημέρωση τών 

ασφαλισμένων γι.ά τό έργο της κοινωνικής ασφαλίσεως, τά δικαιώμα

τα τους, καί τους δρους καί προϋποθέσεις γιά τίς παροχές πού 

δικαιούνται έχουν ελάχιστα αναπτυχθεί. 0 τομέας αυτός τ?}ς διοι

κήσεως δέν έχει απασχολήσει σοβαρά τους φορεΓς καί δέν έχουν γίνει 
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παρά μεμονωμένες προσπάθειες. Χαρακτηριστική είναι ή έλλειψη συ

στηματικές πρωτοβουλίας γιά τ ί ς δημόσιες σχέσεις. *Η αποστολή στό 

σπίτι του* ασφαλισμένου, καί μάλιστα χωρίς προηγούμενη ενόχληση . 

άπό μέρους του, έντυπων μέ πλούσιο πληροφοριακό* υλικό Η\ καί ακόμα 

τον παραστατικών γιά τά δικαιώματα τους καί τον παροχών σέ χρίίμα, 

δπως συμβαίνει στίς ξένες χώρες, φαίνεται οτι θά καθυστερήσει γιά 

πολύ ακόμα στή χώρα μας. 

····· -. *Η επίλυση των ασφαλιστικών διάφορων πού. είναι αναπόφευ

κτες λόγω της πολύμορφης καί πολύπλοκης ασφαλιστικές νομοθεσίας 

-παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. 'Ö διοικητική επίλυση τον ασφαλι

στικών διάφορων, άπό τά συλλογικά δηλαδή όργανα τών φορέων, δέν 

διέπεται άπό ομοιόμορφους κανόνες τόσο άπό τή διαδικαστική άποψη, 

δσο καί άπό τήν άποψη της ουσίας· Παρατηρούνται έτσι αντιφατικές 

αποφάσεις πού δέν παρέχουν εγγυήσεις γιά αντικειμενική κρίση. Η 

μή εισαγωγή εξάλλου"τοο θεσμοθετών ασφαλιστικών ^ κοινωνικών δ ι

καστηρίων, ή-αναγκαιότητα των οποίων 'έχει αναγνωρισθεί άπό πολλά 

χρόνια, έχει δυσμενείς συνέπειες γιά τήν αποτελεσματική απονομή 

ττ|ς ασφαλιστικές δικαιοσύνης. Λόγω του φόρτου των εργασιών των 

τακτικών δικαστηρίων καί των περίπλοκων δικονομικών διατάξεων επι

τείνονται οι άντι&ικίες των ασφαλισμένων $ ·των εργοδοτών αφενός 

καί των φορέων αφετέρου καί καθυστερεί απαράδεκτα ή εκκαθάριση 

τών διαφορών. 

· > . . . . > . . . . • < 

. - ιΗ μηχανοργάνωση εφαρμόζεται σέ μικρή κλίμακα άπό ελάχι

στους φορεΓς καί δέν έχει. επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απλούστευση 

καί συντόμευση τον διαδικασιών γιά τή βεβαίωση καί ε'ίσπραξη των 

εισφορών, τήν πραγμάτωση των παροχών, .καί τόν εκσυγχρονισμό τ % 
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διοικήσεως« ©ά πρέπει να σημειωθεί δτι στους φορείς στους οποίους 

έγινε εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (κυρίως στον 

ΟΓΑ καί κατά δεύτερο λόγο στ<5 ΙΚΑ) τά αποτελέσματα η\αν πολύ ικανο-

ποιητικάο 

- *Η επαγγελματική εξειδίκευση των υπαλλήλων λόγω ελλείψεως 

ειδικών σχολών καί προγραμμάτων εκπαιδεύσεως είναι χαμηλές στάθμης 

καί. δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στίς ανάγκες γιά διοικητική 

εργασία ύψηλης αποδόσεως βασισμένης σέ σύγχρονα μέσα καί μεθόδους 

οργανώσεως. 

Λόγω των σοβαρών αυτών αδυναμιών της. διοικήσεως των φο

ρέων κοινωνικής ασφαλίσεως ò αριθμός των διοικητικών υπαλλήλων 

πού υπηρετούν στους διάφορους φορείς είναι μεγάλος καί τό κόστος 

σχετικά υψηλό καί Ζορισμένες περιπτώσεις υπερβολικό. 

"Οσον άφορα τό διοικητικό προσωπικό, άπό στοιχεία του 

Κοινωνικού Προϋπολογισμού 1976 προκύπτει, δτι σ'δλους τους φορείς 

αρμοδιότητας του 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών υπηρετούν 

9*109 διοικητικοί υπάλληλοι, από τους οποίους: 7«574 υπηρετούν σέ 

φορείς κύριας ασφαλίσεως, 316 σέ φορείς ασθενείας, 1.039 σέ φορείς 

επικουρικής ασφαλίσεως καί 180 σέ φορείς προνοίας. 'Εάν αφαιρεθούν 

τά στοιχεία πού αφορούν τόν ΟΓΑ λόγω της ί,διόρυθμης οργανώσεως του, 

τ
ηζ χρησιμοποιήσεως δηλαδή σέ μεγάλη έκταση οργάνων πού απασχολούν

ται μερικά άπό τόν ΟΓΑ ως ανταποκριτές του, δπως οι δικαστικοί 

καί οι γραμματείς κοινοτήτων, καί κυρίως τοϋ συστήματος χρηματοδο

τήσεως, πού απαλλάσσει τόν ΟΓΑ άπό τήν υποχρέωση νά διατηρεί υπη

ρεσία εισπράξεως εσόδων, η αντιστοιχία υπαλλήλων διοικητικού καί 

υπηρετικού προσωπικού μέ τους ασφαλισμένους είναι: 
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i. : 32Q γιά δλους τους φορείς αρμοδιότητας 'Υπουργείου Κοινωνι

κών 'Υπηρεσιών εκτός άπό* τ6ν ΟΓΑ 

1 : 227 γιά δλους τους φορείς κύριας ασφαλίσεως αρμοδιότητας 

Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

1 î 645 γιά δλους τους φορείς επικουρικής ασφαλίσεως αρμοδιότητας 

* Υπουργέ ίου Κοινωνικών Υπηρεσιών 

1 : 315 γιά" δλους τους φορείς ασφαλίσεως ασθενείας αρμοδιότητας 

Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 

1 :2252 γιά" δλους τους φορείς προνοίας. 

*Ή αντιστοιχία κατά φορείς παρουσιάζει σημαντική* διαφορο

ποίηση· Θά πρέπει να* σημειω&εϊ δτι τό απαιτούμενο προσωπικό 

συναρτάται απόλυτα μέ τό έργο πού επιτελεί ò φορέας, μέ τους κλά"-

δους ασφαλίσεως δηλαδή* πού καλύπτει (μικτή* ασφάλιση η* ασφάλιση 

κλάδου συντάξεως η* ασφάλιση κλάδου ασθενείας, κύρια ή επικουρική* 

ασφάλιση) τόν κύκλο τον ασφαλισμένων καί τόν αριθμό τον εργοδοτών 

μέ τους οποίους συναλλάσσονται γιά τήν είσπραξη τών εισφορών» 

'Είπίσης θά πρέπει* νά ληφ&ει υπόψη, δτι .στά Κατά επιχείρηση οργανω

μένα Ταμεϊα η διεκπεραίωση τοο 'épyov γίνεται κατά κανόνι άπό ύπαλ-

λή*λους τοϋ "εργοδότη καί ή προσφορά αυτή* της εργασίας δέν συνυπολο^· 

γ^ζέταί« Γιά λόγους συγκρισιμότητας συνεπώς είναι αναγκαίο νά' 

κατατάξουμε τους φορείς μέ βάση τά παραπάνω κριτήρια, ως προς τό 

έργο, τόν κύκλο τών ασφαλισμένων κλπ., σέ ομοειδείς ομάδες· 

Σημαντικές δμως είναι οι διαφοροποιήσεις δσον άφορα τή 
• · ' • · ^ - * 

στελέχωση των φορέων καί μεταξύ φορέων πού ανήκουν στην ίδια ομά-

δα. Απόδειξη γιά τήν έκταση της διαφοροποιήσεως τής αντιστοιχίας 

τοΟ διοικητικού* καί υπηρετικοί προσωπικοί μέ τους ασφαλισμένους 
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αποτελούν τα παρακάτω στοιχεία άπ<5 τό*ν Κοινωνικό Προϋπολογισμό 

τοϋ 1976, 

- Φορείς κύριας ασφαλίσεως: 

α. 'Οργανωμένοι κατά επιχείρηση γιά'σύνταξη 

Ταμείο Συντάξεως Προσωπικοϋ Τραπέζης τ · Άθηνων 1:167 

Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Τραπέζης τ . 'ΕΘ-νικης 1:497 

β· 'Οργανωμένοι κατά επιχείρηση γιά μικτή ασφάλιση 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως Προσωπικοϋ ΟΤΕ 1:364 

Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΤΒΑ 1:45 

γ . Αυτοτελώς εργαζόμενοι 

Ταμειο Συντάξεως 'Εκτελώνιστων 1:502 

ΤΣΑΙ ' 1:267 

TEBE (δέν περιλαμβάνονται εισπράκτορες) 1:318 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως Χρηματιστων-ΣΙεσιτον 1ΐ14 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως εμπόρων 1:264 

- Φορείς επικουρικής ασφαλίσεως "* ' ' 

α· 'Οργανωμένοι κατά επιχείρηση 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικοί 'Αερο
πορικών 'Επιχειρήσεων ' 1:1384 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού ΕΕΣ . 1:450 

, Ταμείο 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Προσωπικοϋ 
*Εταιβείας Λιπασμάτων : ! 1:372 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικοϋ 
*Ιπποδρομίων 1:103 

Ταμείο Προνοίας Προσωπικού' 'Οργανισμού Αιμένος 
Θεσσαλονίκης . , , 1 : 1 5 9 

Ταμείο^ 'Επικουρικές 'Ασφαλίσεως Προσωπικοϋ 
Ραδιοφων ίας καί Τουρισμοϋ 1:187 
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β. "Αλλα Ταμεία επικουρικές ασφαλίσεως 

Ταμείο 'Επικουρικές Ασφαλίσεως 'Εργατοτεχνιτών 
Δομικών καί Ξυλουργικών 'Εργασιών 1ΐ791 

Ταμείο 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Μισθ· 
Κλωστοϋφαντουργίας 1:.784 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως 'Ηλεκτροτεχνιτών 
'Ελλάδος 1:591 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως Κουρείων καί 
Κομμωτηρίων 1:150 

Ταμείο 'Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων 
. 'Εμπορίου Τροφίμων 1:314 

γ» Κατά" Υπουργεία η* 'Οργανισμούς ΤαμεΓα 'Αρωγές 

Ταμείο 'Αρωγής Υπαλ. Υπουργείου Παιδείας 1:4167 

Ταμείο 'Αρωγής Υπαλ. Υπουργείου Κοινωνικών 
Υπηρεσιών 1:1000 

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων ΟΔΠ 1:86 

Ταμείο 'Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Βιομηχανίας1:172 

~ ^ορεις ασφαλίσεως ασθενείας 

Ταμείο 'Αλληλ. Προσωπικού" ΟΣΕ '1:648 

Ταμείο Ασφαλίσεως Προσωπικοί 'Εμπορικής Τραπέζης1:ΐ664 

Ταμεϊο 'Αλληλ· Προσωπικού ΗΛΠΑΠ 1:126 

"Οσον άφορα τ ί ς δαπάνες διοικήσεως, τ ί ς δαπάνες δηλαδή 

γιά τό διοικητικό προσωπικό καί τά συλλογικά δργανα, ισχΰουν οι 

'ίδιες επιφυλάξεις για τή συγκρισιμότητα τών στοιχείων. Ή αξιο

λόγηση τη*ς αναλογίας τών δαπανών στα έσοδα ειδικότερα παρουσιάζει 

ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω τ^ς διαφοροποιήσεως τών πηγών 

χρηματοδοτήσεως, εισφορών αφενός καί συνεισφορών κρατικών επιχορη

γήσεων καί κοινωνικών πόρων αφετέρου, ιΗ χρηματοδότηση άπό εισφορές 
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προϋποθέτει τή λειτουργία ειδικών υπηρεσιών βεβαιώσεως καί εισπρά

ξεως των εισφορών, προϋποθέτει δηλαδή* κόστος πού είναι ανάλογο 

μέ τήν αποτελεσματικότητα του συστήματος εισπράξεως, ενώ* η προσ

φυγή σ'άλλες"μορφές χρηματοδοτήσεως, κοινωνικούς πόρους, επιδοτή-

σεις, δέν συνεπάγεται δαπάνες γιά τδ φορέα· *0 τρόπος συνεπώς της 

χρηματοδοτήσεως διαφοροποιεί τήν αναλογία των δαπανών στά έσοδα, 

σύμφωνα μέ στοιχεία τοϋ Κοινωνικού Προϋπολογισμού* 1976 ή αναλογία 

τών δαπανών διοικήσεως στό σύνολο τών εσόδων (εισφορές καί κρατι

κές επιχορηγήσεις καί κοινωνικοί πόροι κλπ.) καί στά έσοδα άπό 

εισφορές μόνο ήταν γιά ορισμένους φορείς κύριας ασφαλίσεως ως 

έξη-ς: - , 

ΪΚΑ 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων 

(κλάδος συντάξεως) 

Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού 
Αγροτικής Τραπέζης 

Ταμείο Ασφαλίσεως Έμπορων 

TEBE 

Δαπάνες διοική*-
σεως στό σύνολο 
των εσόδων 

5,5 

4,5.. 

0,13 

5,21 

4.1 1 

Δαπάνες διοι
κήσεως στίς 

• εισφορές 

5,9 

5,4 

" 0 , 2 6 ' 

: 7,01 -

6,71 

Ταμείο Συνταξιούχων 'Επιχειρηματιών 

Κινηματογράφου 27,3 27,3 

Ταμείο Ασφαλίσεως 'Εργατών Τύπου 

Αθηνών (κλάδος συντάξεως καί ασθε

νείας) 10,1 .14,8 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως 'Ιδιοκτήτων καί' 

Συντακτών Τύπου 10,1 24,9 

1· Δέν υπολογίζεται τό κόστος·εισπράξεως τών εισφορών. 
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Προκειμένου νά σταθμισθούν οι επιπτώσεις του μεγέθους 

τών φορέων στίς δαπάνες διοικήσεως κρίνεται σκόπιμη η συσχέτιση 

των δαπανών διοικήσεως μέ τους ασφαλισμένους αφενός καί τους συντα

ξιούχους αφετέρου πού εξυπηρετεί ο κάθε φορέας. Καί πάλι όμως 

προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο γιά" τις δαπάνες κατά 

κεφαλήν ασφαλισμένου, δσο καί γιά τίς δαπάνες κατά κεφαλή συντα

ξιούχου, πού οφείλονται στή διαφοροποίηση της οργανώσεως τοο ëp-

γου, της χρηματοδοτήσεως καί του μεγέθους των φορέων. 'Εάν εξαιρε

θούν οι περιπτώσεις τών φορέων πού χρησιμοποιούν υπαλλήλους του 

εργοδότη, φαίνεται καθαρά οτι τό μέγεθος του φορέα έχει σοβαρές
1 

επιπτώσεις στο" κόστος. 

Λ Άπό στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού τοϋ 1976 οι 

δαπάνες κατά κεφαλήν ασφαλισμένου γιά ορισμένους φορείς ήταν: 

Δαπάνες κατά κεφαλήν 

ασφαλισμένου 

- ΚΑ. (δλοι οι κλάδοι) 1190 

- Ταμείο 'Ασφαλίσεως Χρηματιστών κλπ.
 ν

 15376 

- Ταμείο 'Εργατών Τύπου 'Αθηνών (κλάδος 

συντάξεως) 3979 

- Ταμείο 'Ασφαλίσεως 'Ιδιοκτητών καί 

Συντακτών Τύπου 2288 

- Ταμείο Προσωπικοί 'Εμπορικών—Βιομηχανικών 

'Επιμελητηρίων 1916
 :

· 

- Ταμείο 'Ασφαλίσεως Προσωπικού ΟΤΕ (κλάδος ? 

συντάξεων) 171. 

- Ταμείο Προσωπικού Αγροτικής Τραπέζης · .· ·: ' 

(κλάδος συντάξεων) J6.2. 

- Ταμείο Προσωπικοϋ Τραπέζης πρώην 'Εθνικής 162 r 
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Ol δαπάνες διοικήσεως κατά κεφαλή συνταξιούχων εξάλλου 

καί κατά ομοειδείς, κατηγορίες φορέων ήταν: 

Δαπάνες κατά 

„ κεφαλή συντα

ξιούχου 

- Φορείς κύριας ασφαλίσεως 

α. Ταμεία εντάξεως μισθωτών 

Ταμείο Συντάξεως 'Ηθοποιών, Συγγραφέων 

κλπ. 4870 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων 2304 

Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Τραπέζης ., 
τέως ' Αθηνών 342 
Ταμείο 'Ασφαλίσεως Προσωπικοί) ΗΕΑΠ 368 

β· Ταμεία αυτοτελώς εργαζομένων 

ΤΣΜΕΔΕ 8008 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως Χρηματιστων-Μεσιτων 6138 

Ταμείο 'Ασφαλίσεως ' Ι δ ι ο κ τ ή τ ω ν κ α ί 
Συντακτών Τύπου 7808 

TEBE 14121 

1 
Ταμείο 'Ασφαλίσεως 'Εμπόρων 3673 

- Φορείς επικουρικές ασφαλίσεως 

α« 'Οργανωμένοι κατά επιχείρηση 

Ταμείο Προσωπικού 'Οργανισμού Αιμένος 

Θεσσαλονίκης 7324 

Ταμείο Προσωπικού 'Αεροπορικών 'Επιχειρή*σεων4503 

Ταμείο Προσωπικού "Ιπποδρομίων 12042 

Ταμείο Προσωπικού ΕΕΣ 1899 

1· Δέν υπολογίζεται το* κόστος εισπράξεως των εισφορών. 
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Ταμείο Προσωπικοϋ Ραδιοφωνίας καί Τουρισμοϋ 1553 

Ταμείο Προσωπικοί? 'Εταιρείας Λιπασμάτων 1718 

β* "Αλλα Ταμεία επικουρικής ασφαλίσεως 

Ταμείο 'Υπαλλήλων Φαρμακευτικών 'Εργασιών 8273 

Ταμείο Προσωπικού* 'Εταιρειών Τσιμέντου 6051 

Ταμείο 'Επικουρικές 'Ασφαλίσεως 'Ηλεκτρο-

τεχνιτών 'Ελλάδος 4388 

Ταμείο 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Μισθωτών 

Κλωστοϋφαντουργίας 1333 

Ταμείο 'Επικουρικές 'Ασφαλίσεως Μισθωτών 

Εστιατορίων 2307 

γ. Ταμεία 'Αρωγής Δημοσίων 'Υπαλλήλων 

Ταμείο 'Αρωγής *Υπαλλήλων Υπουργείου 

Προεδρίας καί 'Εξωτερικών 6696 

Ταμείο 'Αρωγές Υπαλλήλων Υπουργείου 

Συγκοινωνιών 1074 

Ταμείο 'Αρωγής 'Υπαλλήλων 'Αστυνομίας Πόλεων 15 

Ταμείο 'Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου 

Δικαιοσύνης 68 

Ταμείο 'Αρωγές Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινω

νικών Υπηρεσιών 220 

Η σημαντική διαφοροποίηση των διοικητικών δαπανών--κατά 

κεφαλήν ασφαλισμένου (ΙΚΑ 1.190 δρχ. - Ταμείο Χρηματιστών 15·376) 

δπως καί δαπανών διοικήσεως κατά κεφαλή συνταξιούχου (Ταμείο 'Επι

κουρικής 'Ασφαλίσεως Προσωπικού Υπποδρομιών 12.042 - Ταμείο 'Επι

κουρικές 'Ασφαλίσεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας 1.333 δρχ.) οφεί

λεται ασφαλώς κατά μεγάλο ποσοστό στή διαφοροποίηση τοϋ μεγέθους. 

Σημειώνουμε οτι τήν 31 /δ/75 οι άμεσοι ασφαλισμένοι τοϋ ΙΚΑ ήταν 

1·055·000 καί τοϋ Ταμείου 'Ασφαλίσεως Χρηματιστών καί Μεσιτών 101, 
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ένώ où συνταξιούχοι^του Ταμείου 'Επικουρικής 'Ασφαλίσεως Προσω

πικού Ιπποδρομίων ήταν 34 καί τofr Ταμείου 'Επικουρικής Ασφαλί

σεως Μισθωτών Κλωστοϋφαντουργίας 11·993· 

Άπό τίς παραπάνω γενικές διαπιστώσεις για τά διοικητικά 

προβλήματα φαίνεται καθαρά δτι ο διοικητικός μηχανισμός της κοι

νωνικής ασφαλίσεως στηρίζεται βασικά στό νομικό τύπο, παραγνωρί

ζει τήν 'οίκονομία, τήν αποτελεσματικότητα, τήν ταχύτητα καί τόν 

ανθρώπινο παράγοντα. *Η χρησιμοποίηση εξάλλου σύγχρονων μέσων καί 

μεθόδων οργανώσεως εϊναι πολύ περιορισμένη· Μέ βάση συνεπώς κρι

τήρια αποδόσεως γιά τή διοίκηση όσον άφορα τήν απονομή τών παροχών, 

δπως η ταχύτητα, ò αριθμός τών δικαιούχων, τό κόστος, η φροντίδα 

γιά τίς ανθρώπινες σχέσεις καί ή περίπλοκη νομοθεσία ακόμα, θά 

μπορούσε νά υποστηριχθεί δτι η απόδοση της διοικήσεως εϊναι χαμη

λή καί επιβαρύνει σέ πολλές περιπτώσεις υπέρμετρα τό σύστημα της 

κοινωνικής ασφαλίσεως· 

4« Τό γενικότερο,πρόβλημα,της χρηματοδοτήσεως καί τό δυσανάλογο 

κοινωνικό κόστος 

Οι πόροι πού διατέθηκαν γιά τήν κοινωνική πίροστασία τοϋ 

πληθυσμού άπό τους οργανισμούς κοινωνικές ασφαλίσεως καί τό Kpatoç 

στην περίοδο 1962/75 αυξήθηκαν μέ ρυθμό ταχύτερο άπό τό 'Ακαθάρι

στο 'Εθνικό Προϊόν. *0 μέσος ετήσιος ρυθμός τη*ς
!
περιόδου 1962/75 

τών δαπανών καί εσόδων γιά τήν κοινωνική προστασία ήταν της τάξεως 

του 16$ καί 15$ αντίστοιχα έναντι 14$ περίπου του* 'Ακαθαρίστου 

'Εθνικού Προϊόντος σέ τρέχουσες τιμές. Οι δαπάνες γιά τήν άσφαλι-

στική προστασία ήταν τό 1975 της τάξεως του 10$ τόϋ 'Ακαθάριστου 

'Εθνικοϋ Προϊόντος έναντι 8$ τό 1962 καί τά έσοδα της τάξεως τοϋ 11$ 
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καί 10$ αντίστοιχα. (Βλ. Πίνακα 16). *Η βελτίωση αυτή του* επιπέ

δου προστασίας οφείλεται βασικά στην επέκταση της καλύψεως τοϋ* 

πληθυσμού*. 

'Από τήν εξέλιξη τοο ποσοστού* του 'Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ 

Προϊόντος για τήν κοινωνική προστασία στην περίοδο 1962/75 δια

πιστώνεται έντονη ανοδική τάση των δαπανών καί εσόδων των ασφαλι

στικών οργανισμών μέχρι τό 1968, οπότε οι τάσεις αυτές ανακόπηκαν. 

Οι δαπάνες καί τά έσοδα των οργανισμών κοινωνικές ασφα

λίσεως σέ ποσοστό τοϋ 'Ακαθάριστου 'Εθνικοο. Προϊόντος παρέμειναν 

σχεδόν στάσιμες μεταξύ των έτων 1969/72,. οπότε σημειώθηκαν έντο

νες πτωτικές τάσεις μέχρι κα£ τό 1974· 'Από τό 1975 οι πτωτικές 

τάσεις φαίνεται δτι ανακόπτονται. ιΗ δυσμενής αυτή εξέλιξη μεταξύ 

των έτων 1972/74 γιά τους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως οφεί

λεται στον πληθωρισμό καί στην έλλειψη μηχανισμών προσαρμογής τών 

εσόδων καί δαπανών στίς εξελίξεις των μεγεθών ττ*ς οικονομίας. 

Εί&ικότερα: ή εξέλιξη των δαπανών οφείλεται· στην υστέρηση προσαρ

μογής τον παροχών στίς εξελίξεις των τιμών καί τών μισθών γιατί 

δέν προβλέπονταν μηχανισμοί αυτόματης προσαρμογής των παροχών· 

Στον Πίνακα 17, στον οποϊο δίνονται οι δαπάνες της κοινωνικές 

προστασίας σέ σταθερές τιμές 1970, φαίνεται καθαρά δτι οι δαπάνες 

τον ετών 1973 καί 1974. ήταν κατώτερες άπό τ ί ς δαπάνες τοϋ 1972. 

'Η εξέλιξη τον εσόδων οφείλεται στους χαμηλούς ρυθμούς αυξήσεως 

των μισθών, πάνω στους .οποίους υπολογίζονται οι εισφορές,, σέ 

σχέση μέ^ήν αΰξηση των τιμών καί κυρίως,στή, σημαντική υστέρηση 

ττ\ς αναπροσαρμογής τών ανώτατων ορίων ασφαλίσεως μ^σθοΰ δπως.π.χ· 

τοο ΚΑ.η\των πάγιων εισφορών, μ£ συνέπεια τήν απώλεια πόρων καί. 

τήν αδυναμία βελτιώσεως τών παροχών. 
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Πίνακας 16 

'Εξέλι.ξη.των ocrcavÖv καί εσόδων ασφαλιστικής προστασίας 
σε /ο τοϋ Ακαθάριστου ' ε ν ι κ ο ύ Προϊόντος cr^ χώρα μας 

. 1962-1975 _ 
— — — — > • • — — — — — — • III ι ι ι — ρ — — — II 11 Ι I I -

" Δαπάνες "Εσοδα 

'Οργανισμοί Σύνολο • 'Οργανισμοί Σΰνολο 
κοινωνικής Κράτος Δημοσίου κοινωνικής Κράτος Δημοσίου 
ασφαλίσεως ασφαλίσεως 

1962 

1963. 

1964
 ν 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975* 

5,6 . 

6,1 ... 

6,2 

6,7 

7 

7,6 

,
 Ί>9 

7,5 

7,5 

7,5 

7 

6,3 

6,5 

6,9* 

2,7 

2,5 

2,6 

2,7 

2,7 

2,9 

3,0 

3,1 

. 3,1 

3,2 

3,1 

2,9 

•3,2 

3,2* 

8,3 

... 8,7 

8,8 

9,4 

9,7 

10,5 

10,9 

. 1°»5 

10/5 

10,7 

10,1 

9,3 

9,7' 

10,1* 

- 6,9 

* ω. 
7,3 

7,5 

7,9 "' 

8,5; 

8,9 

8,9 

8
,'

7 

8,7 

9,2 

8 

7,5 

7,7. 

2,7 

... 2,5 

2,6 

2,7 

2,7 ; 

2,9 . 

3,ο ; 

3,1 

, 3,1 

ί 3'2 

5
>

1
 , 

2,9 

3,2 

3,2 

9,5 

9,5 

-, 9,9 

10,2 

10,5 

11,3 

11,9 

12,0 

11,8 

11,9 

12,3 

10,9 

10,7 

10,9 

Ψ ' » " . ' • • ι ' ,ιι » ' • Ι Μ Ι — — • . , . II II 

* Προσωρινά στοιχεία. 

Πηγή: ΕΣΥΕ. 
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·. 

Πίνακας 17 

'Εξέλιξη δαπανών ασφαλιστικές προστασίας 
στή χώρα μας, σέ σταθερές τιμές 1970 

Τρέχουσες τιμές * """* Σταθερές"τιμές 

1971 " 125*279 : 24*543' 

1972 .27.181 ν 25.308 

1973 31.008 ... 24.9862 ....... 

1974 : 38,457 24.417 

1975 47.900 30.413 . 

Ψ Μεγέθη άποπληθωρισμένα μέ τό δείκτη τιμών καταναλωτή· 

Οι δυσμενείς αυτές εξελίξεις πού σημειώθηκαν γιά" τους 

οργανισμούς κοινωνικές ασφαλίσεως δημιούργησαν νέο σοβαρό πρόβλη

μα γιά* τή*ν κοινωνική ασφάλιση. Οι μηχανισμοί προσαρμογές των 

εσόδων καί των δαπανοδν της κοινωνικές ασφαλίσεως στίς εξελίξεις 

τον μεγεθών της οικονομίας θά πρέπει να αναθεωρηθούν. "Οπως δια

πιστώθηκε καί στά ειδικά κεφάλαια, είναι αναγκαία ή καθιέρωση 

μηχανισμών ελεγχόμενης τουλάχιστον αυτόματης αναπροσαρμογές, όπως 

έγινε πρόσφατα γιά τό ΙΚΑ. 

;• 0;· Η αυτόματη αναπροσαρμογή των παροχών είναι δυνατό νά επι

τείνει τά προβλήματα χρηματοδοτήσεως ορισμένων φορέων, πού πρ*ο~· 

κόπτουν" από" τήν ανεπαρκή "ο ι κό νομική" θεμελ ίωση των"παροχΏ^* κα f " τή " 

δυσμενή εξέλιξη της σχέσεως ασφαλισμένων συνταξιούχων/ Είναι 

όμως ανεπίτρεπτο νά αντιμετωπίζονται τά προβλήματα χρηματοδοτήσεως 

μέ απαξίωση των παροχών συντάξεων, επιδομάτων κλπ. *Η διατήρηση 

τη*ς αγοραστικές δυνάμεως τον παροχών καί ή βελτίωση της είναι 

αναγκαία προκειμένου νά αποφευχθεί μείωση του επιπέδου διαβιώσεως 
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των δικαιούχων καί νά επιτευχθεί ή συμμετοχή τους στην κοινωνική 

ευημερία. 

*Η εξέλιξη των δαπανών της κοινωνικής προστασίας στίς χώ

ρες της ΕΟΚ δίνεται στον Πίνακα 18· 

Πίνακας IG 

'Εξέλιξη τον δαπανών κοινωνικές προστασίας στην EOE 
σέ fo τοϋ 'Ακαθάριστου Έθνικοϋ* Προϊόντος 

Χώρες 

Γερμανία 

Γαλλία 

' Ι τ α λ ί α 

'Ολλανδία 

Βέλγιο 

Λουξεμβούργο 

Μεγ. Βρεττανία 

'Ιρλανδία 

Δανία 

1962 

17,5 

16,3:. 

14,3 

13,8 

15,5 

Μ 5,7 

..... \ . 

19616 

'ΐ8,7 

18,2 : 

18, f 

18,2 

16,5 

•17,6 

1968 

20,2 

18,6 

18,9 

19,-3 

17,8 

18,8 

1970 · 

20,1 

•;. 18,3 

Τ8,9 : 

20,7 

18,0 

17,3 

16,0 

12,9 

19,7 

1972 

21,5 

18,7 

22,2 

23,1 

19,3 

19,5 

16,7 

f3.,0 

20,:8 
»**· 

Πηγή: 0SCE•''"STATISTIQUES SOCIALES" AUMJAIRE 1972. 
TT v EEG "FIRST EUROPEAN SOCIAL BUDGET» 1970/l975. 

Άπό τους Πίνακες 16 καί 18 προκύπτει δτι τό επίπεδο προστα

σίας στη* χωρά μας είναι άπό τα χαμηλότερα της^ ΕΟΚ, προσεγγίζει τό 

επίπεδο της 'lp?gavô£aç· Θα πρέπει νά* σημειωθεί δτι τό επίπεδο 

προστασίας στίς πλωτές εξι χώρες της ΕΟΚ καί στη* Δανία είναι άπό 

τά· υψηλότερα στον κόσμο. Θά πρέπει επίσης να λήφθεϊ υπόψη δτι τα 

στοιχεία των Πινάκων 16 καί 18 δέν είναι: απολύτως συγκρίσιμαί Η 
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σχετική, έρευνα της ΕΣΥΕ δέν είναι εναρμονισμένη μέ τό·.πεδίο καλύ

ψεως καί τίς μεθόδους οργανώσεως των αντίστοιχων ερευνών της ΕΟΚ. 

*Υπάρχουν συνεπώς επιφυλάξεις δσον άφορα τ<5 πραγματικό εϊρος των 

αποκλίσεων. 

Λόγω των δυσμενών εξελίξεων της κοινωνικής προστασίας 

στή χώρα μας στην περίοδο 1972/74 ή απόκλιση του επιπέδου προστα

σίας άπό τίς χώρες της ΕΟΚ θά πρέπει νότΜχει διευρυνθεί. "Οπως 

προκύπτει από πρόσφατες δημοσιεύσεις η σταθερή ανοδική τάση τον 

^.°^^^...ϊ^^ν»
κ
9>ν

ω ν ι
^„

π
Ρ9

σ τ α σ
^

α που
* σημειώθηκε στην ΕΟΚ^τήν 

10ετία τοΟ 1960 συνεχίζεται μέχρι καί τό 1975· 

< Θά πρέπει νά τονισθεί δτι τό επίπεδο αναπτύξεως της χώ

ρας μας είναι κατώτερο άπό τό επίπεδο αναπτύξεως τών χωρών της 

ΕΟΚ εκτός της 'Ιρλανδίας. Θά πρέπει συνεπώς νά αναμένεται από

κλιση, τόϋ επιπέδου προστασίας στή χώρα μας άπό τό επίπεδο των 

προηγμένων χωρίον. Οι πόροι πού διατίθενται γιά* τήν κοινωνική 

ασφάλιση διεθνώς συναρτώνται μέ τίς δυνατότητες τ % οικονομίας 

των διαφόρων χωρών. 'Ασφαλώς διάφοροι παράγοντες ιστορικοί, κοι

νωνικοί, πολιτικοί καί οικονομικοί διαμορφώνουν τό επίπεδο προστα

σίας. Τό επίπεδο δμως αναπτύξεως προσδιορίζει τους πόρους πού εί

ναι δυνατό νά διατεθούν καί διαγράφει τίς προτεραιότητες στον κοι

νωνικό τομέα. s 

Λ
Η συγκριτική θεώρηση της κοινωνικές προστασίας στην ΕΟΚ 

καί στή χώρα μας, εφόσον δέν λαμβάνει υπόψη τό επίπεδο αναπτύξεως 

τον χωρον, δέν στηρίζεται σέ ρεαλιστική αντιμετώπιση. *lf σπουδή 

" καί ή πολυπραγμοσύνη, πού παρατηρείται πολλές φορές γιά τή διεύ

ρυνση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας καί? τήν εφαρμογή 

1 · CEE »EXPOSE SUR L' EVOLUTION DE LA SITUATION SOCIALE DANS LA 

COMMUNAUTE EUROPEENNE» BRUXELLES 1975. 
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νέων προγραμμάτων στή χώρα μας, δέν οδηγεί πάντοτε σε ορθές κατει>-

θύνσε ι ς πολ ι τ ικη*ς. 

Στην παρούσα φάση αναπτύξεως της χώρας μας θά πρέπει νά* 

δοθεί ιδιαίτερη προτεραιότητα στίς υφιστάμενες οργανωτικές αδυνα

μίες, στίς ανισότητες καί στή χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών, γιατί 

λέγω των προβλημάτων αυτών οι πόροι πού διατίθενται γιά τήν .κοι

νωνική προστασία δέν αποδίδουν ανάλογο κοινωνικό οφελος. Η κοι

νωνική ασφάλιση θά πρέπει κατ'άρχήν νά "νοικοκυρευτεί"· „ 

'·. . Θά πρέπει νά σημειωθεί, δτι ̂τό μειωμένο κοινωνικό δφελος 

της.κοινωνικής ασφαλίσεως δέν οφείλεται μόνο στίς ατέλειες του 

συστήματος της κοινωνικής ασφαλίσεως. Η μή ορθολογική κατανομή 

των μέσων, του ανθρώπινου δυναμικού, όπως π.χ·' των γιατρών,, καί
 Ν 

της υποδομής, καθώς nocC οι αδυναμίες της εκπαιδεύσεως καί της 

δημόσιας διοικήσεως γενικότερα £χουν δυσμενείς επιπτώσεις στό 

θεσμό. 'Απαιτείται ευρύτερη προσπάθεια: γιά τή βελτίωση του θεσμσυ. 

Έάν εξακολουθήσει καί στό μέλλον ο θεσμός της κοινωνικής 

ασφαλίσεως νά εξελίσσεται χωρίς ορθολογικό προγραμματισμό καί σα

φείς κατευθύνσεις, δέν θα* είναι δυνατό νά συμβάλει δσο* θά έπρεπε 

στην ανάπτυξη τής χώρας καί θά οδηγηθεί σε ακόμα σοβαρότερα προ-

βλήματα. 

*Η ανάγκη γιά μιά ορθολογική αντιμετώπιση είναι περισσότερο 

έντονη στην περίοδο αυτή του στασιμοπληθωρισμού κατά τήν οποία, 

ο θεσμός αντιμετωπίζει: 

- Διόγκωση τών δαπανών λόγω των γενικών, εξελίξεων των τιμών καί 

της αυξημένης· προσφυγής στίς υπηρεσίες καί στίς παροχές της .... 

κοινωνικής ασφαλίσεως. 
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- Μείωση των εσόδων λόγω της μειώσεως της απασχολήσεως. 

- Απαξίωση τον αποθεματικών της κοινωνικής ασφαλίσεως λόγω του 

* πληθωρισμού· -, - · 

5· 'Επιδιώξεις καί προτεινόμενα μέτρα 

Τό Πρόγραμμα Αναπτύξεως 1976/80 θα πρέπει νά* δώσει προ-

τεραιότητα στην αντιμετώπιση των οργανωτικών προβλημάτων καί αδυ

ναμιών τοΟ συστήματος της κοινωνικής ασφαλίσεως πού χρονίζουν από 

καιρό. Θά απαιτηθεί σοβαρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Η αντι

μετώπιση θά πρέπει νά προχωρήσει σταδιακά μετά άπό διεξοδική 

διερεύνηση
-
 των προβλημάτων καί συστηματική μεθόδευση της προσαρμο

γής του* -συστήματος της κοινωνικές 'ασφαλίσεως· στίς επιθυμητές κατευ

θύνσεις. '·φ&. χρονικά opta, στα οπαΐα θά κλιμακωθεί ή προσαρμογή 

του συστήματος, καί οι κατευθύνσεις τ % πολιτικής θά πρέπει νά 

εναρμονισθούν στίς οικονομικές δυνατότητες ττίς χώρας μας, στίς 

θέσεις πού έχουν πάρει οι διάφορες ομάδες τ oö πληθυσμού* όσον. άφο

ρα τό σύστημα της κοινωνικές ,άσφαλίσεως καί. στ£ς δυνατότητες αντι

μετωπίσεως του απαιτούμενου υψηλής στάθμης επιτελικού', καί διοικη

τικού* έργου· Οι σημαντικές .μεταρρυθμίσεις πού απαιτούνται γιά 

τήν αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών καί των διοικητικών 

προβλημάτων δέν είναι δυνατό νά ολοκληρωθοϋν στά χρονικά πλαίσια 

τοο Προγράμματος 1976/80. Στά πλαίσια τοϋ Προγράμματος θά πρέπει 

νά τεθούν οι βάσεις γιά τήν αποκατάσταση ενότητας δσον άφορα τή 

μεθόδευση της χρηματοδοτήσεως καί της διοικήσεως του συστήματος· 

Βασική κατεύθυνση της πολιτικής θά πρέπει νά είναι η θέσπιση καί 

ή σταδιακή εφαρμογή ενιαίων άρχων καί κανόνων, ώστε μέ τους πό

ρους πού διατίθενται νά πραγματοποιηθεί τό μεγαλύτερο δυνατό 



- 231 -

κοινωνικό όφελος καί νά συμβάλει αποτελεσματικά ò θεσμός στίς 

αναπτυξιακές επιδιώξεις· *Η αναμόρφωση των οργανωτικών καί διοικη

τικών σχημάτων θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά.χωρίς να παραγνω

ρίζονται τα κεκτημένα δικαιώματα και οι προσδοκίες των διαφόρων 

ομάδων του* πληθυσμοΟ. 

Βασικές επιδιώξεις του Προγράμματος γιά τή*ν οργάνωση καί 

διοίκηση της κοινωνικής ασφαλίσεως θά πρέπει νά είναι: α) Η αντι

μετώπιση τον διαρθρωτικών προβλημάτων μέ τή διασφάλιση βασικών 

προϋποθέσεων γιά τήν ορθολογική λειτουργία του συστήματος καί τη* 

δίκαιη κατανομή της συμμέτοχης του Δημοσίου στίς δαπάνες της άσφα-

- λίσεως, β) ή ορθολογική οργάνωση των ασφαλιστικών φορέων γιά τη 

συμπίεση τοΟ κόστους λειτουργίας καί τήν καλύτερη εξυπηρέτηση.:των 

ασφαλισμένων· 

Γιά τήν αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων προτεί

νονται : 

ί. Σταδιακή οικονομική καί ασφαλιστική εξυγίανση δλων 

των φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως. Ιδιαίτερη προτεραιότητα θά πρέ

πει να* δοθεί στους μεγάλους ασφαλιστικούς φορείς. Μ&.-^ν εξυγίαν

ση επιδιώκεται ή αντιμετώπιση των αδυναμιών καί των αδικαιολόγητων 

-
ν
 παρεκκλίσεων άπό τίς γενικές αρχές της κοινωνικής ασφαλίσεως. ; Θά 

• επιτευχθεί κατ'αρχήν ο περιορισμός των ανισοτήτων καί η σταδιακή 

αποκατάσταση ενιαίας μεθοδεύσεως γιά τήν κάλυψη των κινδύνων. 

lì. Μελέτη καί αντιμετώπιση τοϋ* προβλήματος των κοινωνι

κών πόρων. 

Ιίΐ· 'Ανάληψη άπό τό Κράτος της επιβαρύνσεως των φορέων γιά 
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τήν αντιμετώπιση οικονομικών καί κοινωνικών προβλημάτων όπως η 

συνταξιοδότηση τον ομογενών, η μείωση των εισφορών κλπ* 

ιν* Μελέτη γιά τήν καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των αποθε

ματικών των φορέων. 

Γιά τήν ορθολογική οργάνωση των ασφαλιστικών φορέων προ

τείνονται: 

Î. *Η αναμόρφωση καί ò εκσυγχρονισμός των οργανισμών 

δλων τον φορέων· Κρίνεται σκόπιμη ή κατάρτιση νέων κανονισμών 

όργανώσεως-συνθέσεως καί αρμοδιοτήτων ΰπηρεσιων-π^οσωπίκοο μέ 

•βασικό κριτήριο τήν υψηλότερη απόδοση της διοικήσεως, · •··!• 

ί ί . Ή απλούστευση των διαδικασιών. Μέ τό μέτρο αυτό επι

διώκεται ή διεκπεραίωση τοϋ έργου μέ ταχύτητα καί οικονομία. 

Ι ί ί . ιΗ ένταση καί επιτάχυνση των προγραμμάτων μηχανοργα

νώσεως. *Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία γιά νά εξασφαλισθεί 

ή άριστη δυνατή λειτουργία των φορέων τόσο άπό τήν άποψη ττίς παρα

γωγικότητας, δσο καί άπό τήν άποψη της ποιότητας των παρεχόμενων 

- υπηρεσιών. . 

ίν . *Η καθιέρωση ενιαίου συστήματος Ϋ) φορέα γιά τήν είσπρα

ξη των είσφορων τών οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως. Μέ τό μέτρο 

αυτό επιδιώκεται ή αποκατάσταση αποτελεσματικού συστήματος βεβαιώ

σεως καί εισπράξεως των εισφορών των φορέων. Θά πρέπει νά εξαιρε

θούν οι φορεϊς πού είναι οργανωμένοι κατά επιχείρηση, γιά τους 

οποίους δέν υφίσταται πρόβλημα οργανώσεως ειδικές υπηρεσίας γιά 

τήν είσπραξη των εισφορών. 
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VII. Η ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΕΛ.ΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡβΙΑΤΟΣ 1976-1980 

if - Εισαγωγή ... ... ... ,, . ._„., 

*Η διερεύνηση της πιθανής εξελίξεως των εσόδων καί .των 

δαπανών της κοινωνικής ασφάλειας επιτρέπει στους αρμόδιους παρά

γοντες γιά τή .χάραξη της πολιτικής νά επισημάνουν τά όρια μέσα 

στα οποία είναι δυνατό νά κινηθούν γιά τή βελτίωση της υφιστάμε

νης καταστάσεως, άφου σταθμίσουν τίς δυνατότητες καί αξιολογήσουν 

ποσοτικά καί ποιοτικά τίς επιπτώσεις των μέτρων πού προτείνονται 

στή γενικότερη οικονομική καί κοινωνική κατάσταση της>χώρας μας. 

Οι
;
 σχετικές πρόβλεψεις στηρ ίχτήκαν σέ παραδοχές σσον άφο

ρα τήν πιθανή εξέλιξη των διαφόρων παραγόντων που" επιδρούν στά 

έσοδα καί στίς δαπάνες της κοινωνικής ασφάλειας καί σέ εκτιμήσεις 

της επιβαρύνσεως πού θά προκόψει εφόσον υιοθετηθούν τά μέτρα πού 

προτείνονται γιά τή βελτίωση της υφιστάμενης καταστάσεως* 

*Η επιλογή των παραδοχών εναρμονίζεται μέ τις επιδιώξεις 

του Προγράμματος 1976/80 καί τίς προβλέψεις του Προγράμματος όσον 

άφορα τήν εξέλιξη της οικονομίας. 

Σημειώνουμε δτι ή προβλεπόμενη εξέλιξη των εσόδων καί 

των δαπανών της κοινωνικής ασφάλειας στην περίοδο 1976/80 θά 

προσεγγίσει τήν πραγματική κατάσταση στό μέτρο πού ή εκτίμηση 

των τάσεων των εσόδων, καί των δαπανών κοινωνικής ασφάλειας μέ βά

ση τήν υφιστάμενη νομοθεσία καί η εκτίμηση των πρόσθετων επιβαρύν

σεων γιά τή βελτίωση της προστασίας θά ανταποκριθούν στίς πραγμα

τικές εξελίξεις. Απρόβλεπτες εξελίξεις δσον άφορα κυρίως τά 

οικονομικά μεγέθη είναι δυνατό νά επηρεάσουν απόλυτα τά ποσοτικά 
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δεδομένα της κοινωνικής ασφάλειας καί νά παρουσιασθούν αξιόλογες 

αποκλίσεις από* τίς προβλέψεις. Λ. 

2. *0 τρόπος υπολογισμού των οικονομικών εξελίξεων της κοινωνικής 

ασφάλειας 

Ή πρόβλεψη των εξελίξεων των εσόδων καί των δαπανών τ?|ς 

κοινωνικής άσφάλειας έγινε κατά κλάδους ασφαλίσεως. Οικονομοτεχνι

κοί υπολογισμοί χρησιμοποιήθηκαν γιά τους κλάδους κύριας καί επι

κουρικής ασφαλίσεως συντάξεως καί τόν κλάδο ασθενείας, η συμμετο

χή των οποίων στους πόρους πού διατίθενται συνολικά από τήν κοι

νωνική ασφάλεια είναι της τάξεως του 80$. *Η εξειδίκευση έξαλλου 

τον μέτρων πού προτείνονται στους κλάδους αυτούς επέτρεψε τήν 

εκτίμηση, στό μέτρο τοϋ δυνατού, των απαιτούμενων πρόσθετων πόρων 

γιά
ν
τή βελτίωση της προστασίας. Γιά τους λοιπούς ασφαλιστικούς 

κλάδους, λόγω της ελλείψεως στοιχείων, της αδυναμίας επιλογές 

ρεαλιστικών παραδοχών καί ττ|ς μή εξειδικεύσεως των νέων μέτρων πού 

προτείνονται, έγιναν κατά προσέγγιση υπολογισμοί μέ βάση γενικές 

παραδοχές δσον άφορα τήν επιθυμητή συμμετοχή τους (SHAKES) στό 

'Ακαθάριστο 'Εθνικό Προϊόν τό 1980. *Ως βάση αναφοράς των εκτιμή

σεων 'έχει ληφθεί τό 1976 γιατί κρίθηκε δτι ή χρησιμοποίηση απο

λογιστικών στοιχείων τ ou 1ου εξαμήνου τοο 1976 θά συνέβαλλε σέ 

περισσότερο ρεαλιστικές προβλέψεις των οικονομικών εξελίξεων της 

κοινωνικής ασφάλειας. 

Ή μεθοδολογία πού ακολουθήθηκε γιά τους κλάδους κύριας 

καί επικουρικές ασφαλίσεως συντάξεων καί ασθενείας επέτρεψε τήν 

επισήμανση των απαιτούμενων πρόσθετων πόρων γιά τή διατήρηση του* 

επιπέδου προστασίας καί τή βελτίωση του. "Εγιναν ανεξάρτητοι 
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ύπολογισμοί γιά τίς δαπάνες καί τα έσοδα με βάση τα πληθυσμιακά 

στοιχεία καί τήν αναμενόμενη εξέλιξη τους, καί παραδοχές δσον άφο

ρα τήν εξέλιξη των μισθών, των εισοδημάτων, της απασχολήσεως καί 

των παροχών σέ σχέση μέ τους μισθούς καί τίς'τιμές. Σέ πρώτη φά

ση υπολογίστηκε η εξέλιξη τον εσόδων καί των δαπανών πού θα προ

κύψει άπό τους νομοθετημένους πόρους καί τήν πρόσφατη εξέλιξη 

των παροχών (REBUS SIC STAKDIBUS) καί στή* συνέχεια εκτιμήθηκε ή 

επιβάρυνση πού αναμένεται νά προκύψει άπό τά μέτρα πού προτάθηκαν 

γιά τή βελτίωση της προστασίας άπό τή*ν ομάδα γιά τή*ν κοινωνική 

ασφάλιση. Οι εκτιμήσεις έγιναν σέ τρέχουσες τιμές. 

Σημειώνουμε δτι οι προβλέψεις γιά τίς δαπάνες έπισημαί-

νουν τήν προσπάθεια- ττού-πρέπ€ΐ···νά· καταβληθείς προκειμένου ή. άσφώ». 

λιστική προστασία νά διασφαλίσει ·τό υφιστάμενο επίπεδο προστασίας 

καί νά τό βελτιώσει ακόμα περισσότερο. Οι προβλέψεις γιά τά ̂ σό

δα εξάλλου σταθμίζουν τό υψος της χρηματοδοτήσεως της κοινωνικής 

προστασίας πού αναμένεται νά προκύψει άπό τους νομοθετημένους πό

ρους, Τό ισοζύγιο συνεπώς των εσόδων καί των δαπανών πού προκύ

πτει κατά κλάδους, εφόσον είναι ελλειμματικό, προσδιορίζει τή"ν 

έκταση των απαιτούμενων πρόσθετων πόρων γ^ά τήν άσκηση της πρθτ\ 

τεινόμενης πολιτικής. .
ν
. 

3· Προβλεπόμενη οικονομική εξέλιξη συντάξεων κύριας
4
ασφαλίσεως 

••> ' ' . ·· " '•' ' · " , ' " " " ' · " ". V ' . ' " Γ ' ' ι 

3· ΐ · Στατιστικά στοιχεία 

Η πρόβλεψη των οικονομικών εξελίξεων του κλάδου κύριας 

ασφαλίσεως συντάξεων στηρίχθηκε στά παρακάτω, στατιστικά στοιχεία 

γιά τους ασφαλισμένους καί τους συνταξιούχους" των ασφαλιστικών 

οργανισμών καί τους πολιτικούς υπαλλήλους καί συνταξιούχους του 

Δημοσίου, γιά τό 1976. ' 
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Στατιστικά στοιχεία (εκτίμηση) 

'"Αοτραλιοτικοί 
οργανισμοί 

BLA ...:. ν 

Λ&ΐπά ταμεία 
μ ισθωτων 

ΟΓΑ 

TEBE 

Λοιπά έπαγγελμ( 
τικα" ταμεία 

Δημόσιοι 
υπάλληλοι 

Ασφαλι
σμένοι 

.} ,200· 000 ν 

290.000 

1.630.0001 

22Ö.000 

X -

150.000 

150.0002 

Συνταξιο^ 
ΧΟΙ 

280,000 

63.000 

530.000 

90.000 

' 4 3 . 0 0 0 

64.000" 

Σχέση συνταξιούχων 
καί ασφαλισμένων 

ένας ( ΐ ) συν/χος 4,28 άσφ/νοι 

Μ 4,6 

» 3,08 

2,44 

3,5' 

2,34 

Σύνολο 3.β20,0002 U070.0005 , ,3,38 

1»- Δέν υπάρχουν ακριβή στοιχεία. 

2. Δέν περιλαμβάνονται οι εν ενεργεία στρατιωτικοί καί οι υπάλ
ληλοι του" ΟΣΕ. . <. 

2> Αέν περιλαμβάνονται οι στρατιωτικοί, πολεμικοί κλπ. συντα
ξιούχοι. 

υπολογίζεται δτι οι στρατιωτικοί, Πολεμικοί κλπ. συντα

ξιούχοι τοΟ Δημοσίου είναι περίπου 125.000. Συνεπώς, τό γενικό ." 

σύνολο τον συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών καί Δημοσίου τό 

1976 είναι 1.195.000. Προβλέπεται δτι- ή σχέση συνταξιούχων καί . 

ασφαλισμένων κατά φορέα καί ομάδα φορέων θα* αυξάνει μέχρι νά" εκλεί

ψει ή πρώτη γενιά καί νά σταθεροποιηθεί-^ κατάσταση ως- πρ'ός* τ ί ς 

εισόδους και τ ί ς εξόδους των συνταξιούχων. 

3.2* Πρόβλεψη εσόδων-δαπανων 1976/80 (REBUS SIC STARDIBüS) 
- . " • , . » ' • - ι ι ι ι ι ' i l ι ι • mm | .mi •• ι . . . • • in •n n n i i n i j ι « p » ^ _ 

Η πρόβλεψηντης εξελίξεως των εσόδων τ£3ν άφραλ ι στ IKCÎV ορ

γανισμών βασίστηκε στίς παρακάτω παραδοχές: ·. 
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1. Μέση ετήσια αύξηση εσόδων γ ι ά τό ΙΚΑ ( Ι τ η Ί 9 7 8 , 1979 καί 

1980) καί γ ι ά τά ταμεία μισθωτών 14,5$ 0 2 λόγω αυξήσεως των μισθών 

καί ημερομισθίων καί 2,5 λόγω αυξήσεως της απασχολήσεως)· 

2· Μέση ετήσια αύξηση εσόδων γ ι ά τόν ΟΓΑ (προβλεπόμενη από

δοση τδδν νομοθετημένων πόρων) · 

3 · Μέση ετήσια αΰξηση εσόδων γ ι ά τ6 TEBE καί τά λοιπά έπαγ-
ν 

γελματικά ταμεία 12$ (γίνεται δεκτό δτι οι πάγιες εισφορές θά 

παρακολουθήσουν τήν εξέλιξη των τιμών καί τών μισθών γιά νά μή 

δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα γιά τή βιωσιμότητα των ταμείων' 

' αυτών). 

Η προβλεπόμενη εξέλιξη των εσόδων κατά φορέα η ομάδα 

φορέων έχει ώς έξης: 

Εσοδα ασφαλιστικών οργανισμών, σέ εκατ. δραχμές 

'Ετη 

1976 

1977 

1978 

1979. 

1980' 

Σύν~ 
όΚδ" 

1 
DCA 

15.225 

117,914 

.20.512 

23.486 

26:89Τ 

Λοιπά 
ταμεία 
μισθωτών 

5.100 

5.840 

6.687 

7.657 

S.767 " 

104.028 34.051 ' 

ΟΓΑ 

6.100 

7.015 

8.067 

9.277 

Ì0.ÌS69 

-4Τ.Τ28 

TEBE 

2.81.9 ' 

3.157 

3.536 

3.960 

4.435'' 

17.9Θ? : -

Λοιπά 
επαγγελ
ματικά 

' ταμεία-—-•' 

2.800 

3.136 

3.512 

3.933 

4V405'-

17*786 

Σύνολο 

32.044 

37.062 

42.314 

48.313 

55it67 

2Ì-4«900--

1* Δέν περιλαμβάνεται εκτίμηση ττ}ς κρατικής συμμέτοχης στά έσοδα 

του ΙΚΛ. 
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*ïï πρόβλεψη της εξελίξεως των δαπανών γιά συντάξεις τον 

ασφαλιστικών οργανισμών βασίστηκε στίς παρακάτω παραδοχές:' 

1· . Μέση ετήσια αΰξηση δαπάνης γιά συντάξεις IKÄ (ετη 1978, 

-1979 καί, 1980) καί τά ταμεία μισθωτών 18$ (12$ γιά τή*ν αναπροσαρ

μογή τών συντάξεων λόγω αυξήσεως των μισθών καί ημερομισθίων καί 

6$ λόγω αυξήσεως τοϋ άριθμοϋ των συνταξιούχων καί των μέσων μηνι

αίων συντάξεων)· 

Ν
 Ζ* Μέση ετήσια αΰξηση δαπάνης γιά συντάξεις ΟΓΑ, TEBE καί 

γιά
Λ
τά λοιπά επαγγελματικά ταμεία 16$ (12$ λόγω αναπροσαρμογές 

των συντάξεων καί 4$ λόγω αυξήσεως του αριθμού* των συνταξιούχων). 

. . "3 προβλεπόμενη εξέλιξη των δαπανών κατά φορέα η" ομάδα 

φορέων έχει ως έξη*ς: 

Δαπάνες ασφαλιστικών οργανισμών, σέ έκατ» δραχμές 

'Ετη 

1976" 

1977 

1978 

1979 

1980 

Τΰν-
ολο 

ΊΚλ 

-14V478 

18.363 

21.668 

25.568 

30*170 

110.247 

„Λοιπά . 
ταμεία 
μισθωτών 

5.-000 

5.90Θ 

6.962 

8.215 

9.694 

35.771 

ΟΓΑ 

7.160 

8.306· 

9.635· 

11.177· 

12.965^ 

49.243 

TEBE 

2.885 -

3.347 

3.883 

4.504 

5.225 

19.844 

^Λοιπά 
επαγγελ
ματικά 
ταμεία 

--•2.700 

3.132 

3.633 

4.214 

4.88S. 

18,567 

Σύνολο" 

32.223 -· 

39·048 

45.781 

53*678. 

62.942 

233.672. 
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Με βάση τ ις παραπάνω προβλέψεις γιά τήν εξέλιξη των εσό

δων καί των δαπανών τ6 ΙσοζύγΐΌ του-κλάδου κύριας συντάξεως τον 

ασφαλιστικών οργανισμών έχει ώς έξης: 

-·ΐ'· *'Εσοδα και δαπάνες οργανισμών ασφαλίσεως, σέ^εκατ, δραχμές 

• 

ΙΚΑ 

λοιπά* τ αμεΐα μ ισθωτΩν 

ΟΓΑ ;..,.. 

TEBE ν 

Λοιπά ^επαγγελματικά· ταμεία— 

Σύνολο 

"Εσοδα 
Ν 

104.028 

34.051 

41.128 

17.907 

--•Μ 7.786--

214*900 

Δαπάνες 

110.247 

35.771 

49.243 

19.844 

- 1-8,567 

233.672 

"Ελλειμμα 

6.219 

1*720 

8.115 

1.937'"-

781 

18.772 

"Οπως φαίνεται από τ ί ς παραπάνω εκτιμήσεις οι υφιστάμενοι 

πόροι δέν είναι έπαρκεις":γιά τή- διασφάλιση τον νομοθετημένων παρο

χών«. Προβλέπεται συνολικό έλλειμμα τοϋ κλάδου κύριας συντάξεως 

των ασφαλιστικών οργανισμών της τάξεως των ΐ^»000 εκατ. δρχ. ή 

κάλυψη του οποίου θά- άπα ιτήσει -αύξηση- των- συνολ-ικΰν εσόδων τοϋ 

κλάδου κατά 8,74$· . · 

**ïï πρόβλεψη εξάλλου τΐ\ς εξελίξεως των δαπανών του Κρατι-

κοϋ Προϋπολογισμού' γιά τήν απονομή συντάξεων στους πολιτικούς, 

στρατιωτικούς, πολεμικούς κλπ. συνταξιούχους στηρίχτηκε στίς πάρα-

κάτω παραδοχές. 

1* Μέση ετήσια αΰξηση των δαπανών γιά συντάξεις πολιτικών 

υπάλληλων 16$ (12$ γιά τήν αναπροσαρμογή των συντάξεων λόγω αυ

ξήσεως των μισθών καί ημερομισθίων καί 4$ λόγω αυξήσεως του" 

αριθμού* των συνταξιούχων)· 
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2% Μέση ετήσια αΰξηση τον δαπανών για πολεμικές, οτρατιωτι-

κές κλπ. συντάξεις 12$ (εκτίμηση τάσεων). 

*Η προβλεπόμενη εξέλιξη των δαπανών του Κρατικού Προϋπο

λογισμοί γιά τους πολιτικούς, στρατιωτικούς, πολεμικούς κλπ. 

συνταξιούχους Εχει ως έξη*ς: 

Δαπάνες -Κρατικού* Προϋπολογισμοί) γιά συντάξεις, σέ εκατ. δραχμές 

"Ετη * 

1976 ' 

1977 

Ί978 - ' 

1979Λ. 

19Q0 

Σύνολο• 

Οολιτικ&ν 
υπαλλήλων 

8.022 

9'.306 

ΤΟ; 796 " 

, . 12*522 1 

14.526 

55.171 > 

Στρατιωτικών 
πολεμικών κ,%* 

10.-3741 

11.619 

13.013 

14,575 

16.324 

65.905 

Σύνολο 

18.396 

20.925 

23.808 

. ,.27.097. 

30.850 

. , 121 ..076 

1. Προαωρινά στοιχεία. 

Η συνολική δαπάνη γιά συντάξεις τον ασφαλιστικών δργανι-

σμων καί τοΟ Κρατικού* Προϋπολογισμοί* πού προβλέπεται γιά τή*ν πε

ρίοδο 1976/80 μέ βάση τη*ν υφιστάμενη νομοθεσία. (REBUS SIC STANTIBUS) 

στην περίοδο τοο Προγράμματος έχει ώς έξη*ς: 



, 
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Δαπάνες γιά συντάξεις τον ασφαλιστικών οργανισμών 

καί τοϋ Κρατικοϋ Προϋπολογισμού*, σέ εκατ. δραχμές" 

., "Ετη 'Ασφαλιστικοί Κρατικός
 ν

£ύνολο 

οργανισμοί
 !
 Προϋπολογισμός 

n ιι ι ι ι ι « ι l t . U N I I I I ] I I I I I • — — — • — I I I • HIM. I 

1976 32.223 18.396 50.619* 

1977 39*048 20.925 59.. 973 

Ï978 45.781 . .. 23.808 , , . 69-589 ... 

1979 . 53.678 ". 27.097 80.J75 

1980 ν 62.942 3Q.850 93.792 

Σύνολο 233.672 121.076 ; - V>;354*748 
.»•«..••.I I II ι IUI H i l l II I l l l l l l . I I I I • »I il • • • II 

l i ' ' · - - · . ! r>.·' · - , 

r ^ r ? 5 I 5 F ^ ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^ ^ p g f e ^ j ^ γιά τή βελτίωση της προστασίας 

• τόΤΤΙΧΤάϋου βοριάς Ί5υντάξεως · ...,..· ^ ,...., .,. '".-»»WW 

Γιά τ<5ν ύπολογισμο^τωΛΓ α^ΐτούμένωριπρδ^ετίον^πόρων γϊ,ά 

τή βελτίωση τ^ς προστασίας έγιναν εκτιμήσεις της δαπάνης πού* V? 
\ .. .... .. ·, ' ... ..· . _ · . V.. . '. - Ν -.. 

συνεπάγονται γΐ<$ τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κάί τό Κράτος 

'τά προτεινόμενα μέτρα γιά τήν κύρια ασφάλιση συντάξεων. "Έκτιμα-

ται δτί Μ'απαιτηθούν πρόσθετοι πόρόι | περισόότερον ότ^,αδη άπό' 
.. >. . ., .··. .,.*·. ··· \ .., 

τους προβλεπόμενους lia^mtêw γιά τή διασφάλιση των νομοθετημένων 

παροχών/ της τάξεως των 3·700 εκατ. δρχ. ετησίως.. .*Η δαπάνη αυτή 

προκύπτει άπό τά ν εξ% προτεινόμενα μέτρα: ! »·· ν 
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Μέτρα 

1. * Οργανισμοί 

ασφαλίσεως 

1· Βελτίωση τον συντάξεων 

τον παλαιών συνταξιο£· 

χων ΙΚΑ· 

2. Αναμόρφωση του* συντα

ξιοδοτικού* καθεστώτος 

τοΟ TEBE· 

3* Βελτίωση του* ορίου ηλι

κίας συνταξιοδοτήσεως 

του* ΟΓΑ δουν αφορα^τίς" 

Xffeeç· ·κα€ *ζί%άγαμες - '-- -

αγρότισες. . %. 

Σΰνολο Ι 

Παρατηρήσεις 

Ανάπτυξη τών κλάσεων των 

'• παλαιών' συντάξιόίοχώνΓ 

κατά 1-4 κλάσεις· 

Βελτίωση των υφιστάμενων 

συντάξεων κατά 50& 

'Απονομή συντάξεως 

στά 60 κατά τό πρότυπο 

%^ç^aa%SS!S αοφόλίοβως· 

'Ετήσια 
δαπάνη 

(έκατ· δρχ*) 

— •Λ _ . . . . 

U200 

U200 

100 

mêmmtmmmtimmmmmmtmmmmHim 
2.500 

·.-.».ι.. .iU. ;_jfi 

Ρ · Συνταξιοδοτική προστασία Δημρσίον 

1* Αναγνώριση τΐ|ς προΰπηρε-

•σίας στά ΗΙΔΔ καί στό 

·*•· il^ΑημόσΐΌ : 

2. 'Αναγνώριση χωρίς περιορι

σμούς τ^ς προϋπηρεσίας 

στό Δημόσιο καί τά ΝΠΔΔ 

με" ημερομίσθιο. 

'ΐ&τίμηση'!τ?ίς Διευθύνσεως" / ν 

ΜελετΟν τ % ;_?Υπηρεσίας . \.. r 

Συντάξεων. /« • 70' 

Κατά προσέγγιση υπολογισμούς 

λόγω ελλείψεως στοιχείων»,. 

'Εκτιμάται δτι θά ωφελτ̂ ο(?ν ; 

1,000-1.200 πρόσωπα. »·· ν - 5 
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3·>. Βελτίωση της κατώτατης Ως κατώτατο Spio ορίζεται 

συντάξεως· ή σύνταξη τ ou 6ου βαθμοΟ 

μέ 15ετή ασφάλιση (2.650 

αντί' των καταβαλλομένων 

Τ.300). Θά ώφεληθοϋν 

3O.0O0t-35.OOO συνταξιου-

·- ' : : ' '·'•·• -·· . χοι. 'Εκτίμηση μέ τό μισθό--

.;»„.' " ,; λόγιο του 1976. < ;. > .600 

4· Καθιέρωση άναλογικοο Μελέτη της Διευθύνσεως 

συστήματος υπολογισμού* Συντάξεων 

τον συντάξεων '., . ^50 
•• \ . . . . \ 

5· Μηχανοργάνωση του* αρχείου Μελέτη Υπηρεσίας Συντάξεων 

ττίς 'Υπηρεσίας Συντάξεων : •-•''• ; ' · · > Λ - '-•• 1 5 
:- · ; · :-:DV:-.Ì \.,3 Τ ν : , :- .· • · · . : · ~ : — ~ ~ ί • ..,...,...>.„•..;,.,. 

. Σύνολο I I , . ' " ' ^ ' 1 ^ 2 4 0 
• « ι — ρ * — — » ι . • » • — — — — — — • ι 11 n i l w w w — < n » y » 

• Γενικά σύνολο :.- ν

:

 ν -3».740 
«•• '• « ' . Ί Ι .' Ι « • ' •' — Ι Ι Ι • Ι •!•!• •• . M i l l 1.1 Ρ ••• I III 

— .. .ν. Σημε^^ονμε..-οτι μόνο^τά παραπάνω μ£τρα συνεπάγονται >·: 

πρόσθετη δαπάνη γιά τους ασφαλιστικούς οργανισμούς .καί τό Κράτος. 

Τά άλλα μέτρα πού προτείνονται γιά τήν κύρια ασφάλιση .συντάξεων 

αναμένεταινδτι θά συντελέσουν σταδιακά στην ελάφρυνση της επιβαρύν

σεωςτω^φορέων .απονομής συντάξεων. 

3·4# Προβλέπόιίενη δαπάνη γιά συντάξεις κύριας ασφαλίσεως, τβ 1980 

*Η εκτίμηση ττ)ς συνολικές δαπάνης γιά κύρια σύνταξη, γιά 

τή διασφάλιση δηλαδή τον,νομοθετημένων παροχφν καί .τήν εφαρμογή 

τον προτεινόμενων μέτρων γιά τή βελτίωση ίου επιπέδου προστασίαςι 

έγινε μόνο γιά τό 1980. .Πιστεύεται δτι τα προτεινόμενα, εφόσον 

http://3O.0O0t-35.OOO
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υιοθετηθούν, θά θεσπισθούν σταδιακά, συνεπώς είναι λογικό νά άνα-

μένεται στ ι γιά τήν πραγμάτωση δλων των προτεινομένων θά πρέπε© 

νά εξαντληθεί ò χρονικός ορίζοντας του* Προγράμματος. 
••', •*. . · ·> 

*Η συνολική δαπάνη γιά κύρια σύνταξη προβλέπεται οτι θά 

είναι τό 1980 τ1\ς τάξεως τον 98.000 εκατ. δρχ. καί υπολογίζεται 

ώς εξής: 

Συντάξεις «σφαλιοτικον οργανισμών 1980 62.942 * 2.500 s 65.44-2 

"Συντάξεις Δημοσίου* 1980 30,850 • 1.240 * 32.090 

Σύνολο è97«53ß> 

> ,; Σημειώνουμε δτι δέν έγινε αναμόρφωση των κονδυλίων 

2.500 εκατ.,δρχ. καί 1.240 εκατ. δρχ., τής πρόσθετης επιβαρύνσεως 

; τά οποϊα κατά βάση έχουν υπολογισθεί μέ^δεδομένςξ το0 1976, γιατί 

προβλέπεται" δτι % καλυφθεί'από τήν αναμενόμενη ελάφρυνση τοο βά-

* ρσνς-*^ον-*φορέων^Β«ροχ% συντάξεων άπό τά μέτρα τά οποία αποσκο-

HàlSSfc.0^ σταδιακή εκλογίκευση των συνταξιοδοτικών καθ^ζτρδτων. 
-üiva-Ä«·.* . 

4« Προβλεπόμενη οικονομική εξέλιξη τής επικουρικής ασφαλίσεως 
- ι ι ·ι ιιι ιι ι ι ι ι . mmmmmmmihf ιι u n i »ι •• —mmmmmmtmmmiimmpmm ι. ιι » i l •• 

- ^ γιά σύνταξη χ ΟΛ •••••• '·• • -Λ . ·. >_ .,...>.,- ν.. .,-_,.,,, 

*Η πρόβλεψη τής εξελίξεως τ^ς επικουρικές ασφαλίσεως σ&η-

ρίχθηκέ σέ εκτιμήσεις των πλη&ύσμιακονστοιχείων rtäf τΐ$ν*έσύδων 

καί δαπανών γιά τό 1976 καί σέ παραδοχές1 όσον άφορ#τ1Ϊν εξέ^^ξή 

τους στην̂  περίοδσ 1976/80. Οι εκτιμήσεις γιά τό.1976 £χουγ ώς 

νεξ^Λ ..Λ-, . Λ . . . . . . ^ ., ,«, ... „γ . .; : > 
'Ασφαλισμένοι 487.000 ^ >' 

ν , ? : Σ^ταξιουχρι -Λ·.. 105.000 V, % ν ^ · 
... ...ν. Σχ^ση συν/χων άσφ/νων ».. , 1 προς „ 

**"'' "Εσοδα " Ε.300 εκατ. ιδρ£ ^ - r 

'·•••>' ,• Δαπάνες Κ ;"·• ,-•: > ; 5.000 -.-«Η 3V ^ ^ •-,•·' 



- 2 4 5 -

Οι παραδοχές εξάλλου οοον άφορα ΐήν^εξέλιξη τον εσόδων 

καί των δαπανών στην περίοδο 1976/80 £χουν ως έξης: 

α.'Έσοδα:. μέση.ετήσιαjtäSaMl 14,5^.(12^.λς)γω..ττ5ς αυξήσεως 

y:Γ των μισθών wxC 2,5% λόγω της αυξήσεως της απασχο

λήσεως καί συνεπώς των ασφαλισμένων). 

β. Δαπάνες:' μέση ετήσια αΰξηση 20^ (ΐ2$ γιά τήν αναπροσαρ

μογή των συντάξεων λόγω αυξήσεως των μισθών 

καί των ημερομισθίων καί· 8$ λόγω αυξήσεως το£> 

αριθμού των συνταξιούχων καί των μέσων μηνιαίων 

·;{»όΧ)\ε^εων). 

ΧΕ δαπάνη γιά τή διασφάλιση τών νομοθετημένων παροχών 

επικουρικής ασφαλίσεως*' (REBUS SIC STAHDIBüS), καθώς καί τά προ

βλεπόμενα έσοδα των φορέων στην περίοδο 1976/δΟ εκτιμάται οτι 

θά cïvaw— · •-.. - . ιΐ~.~" .._..,.. »,,.̂ .̂ ; .".: . , 

"Ετη ~~~ -^Εσό'δα:··—_«~» -Δαπάνες^ ,,—Ιΐλεόνάσμα.-,, 

„.49?6 

Λ 1977 _ 

1978 

1979 

1980 
• ":V J V;' Ί*·· 

Σύνολο 

-6^500.. . 

}7*234 

8.260 

9.458 

10.829 

42.061. 

_ m _ 5 - 0 û Q - --

6.Ρ00., 

7.200 

8.640 

10.570 

'. 37.210 

1.300 

1*214 

1.060 

818 

459 

4*851. 

*0πως φαίνεται από τά παραπάνω στοιχεία η δαπάνη γιά 

επικουρική σύνταξη προβλέπεται δτι θά είναι της τάξεως των 

10.400 εκατ. δρχ. τό ̂ 900 καί θά καλυφθεί άπό τα* νομοθετημένα 
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έσοδα, γιατί τά προτεινόμενα μέτρα γιά τήν εξυγίανση τ% επικου

ρικές ασφαλίσεως δέν συνεπάγονται τή διάθεση πρόσθετων πόρων* 

5* Προβλεπόμενη οικονομική εξέλιξη το0 κλάδου ασθενείας 

5.1. Πρόβλεψη εσόδων-δαπανών 1976/θΟ (REBUS SIC STANDIBUS) 

*Η πρόβλεψη τί̂ ς οικονομικής εξελίξεως τοΟ κλάδου ασθενείας 

βασίστηκε στα παρακάτω στατιστικά στοιχειία ποό* αποτελούν εκτιμή

σεις γιά τους ασφαλισμένους, τά έσοδα καί τίς δαπάνες κατά φορέα 

fi ομάδα φορέων γιά τό Ï976.J 

Φορείς 

DCA. 

ΟΓΑ 

TEBE s 

Λοιπά τ χμεϊα 

'Ασφαλισμένοι 

3.200.000 . 

3,600.000 

. - 725.000 ,χ 

790.000 

Δαπάνες σέ 
hmw $ρχ* 

8.694 . 

•ΛΡ0% , 

à 850 

2.000 

"Εσοδα σέ 
εκατ. δρχ. 

8.150 

1.690 , 

400 

2.200 

Σύνολο ασφαλιστικών 
οργανισμών 8.3Ì5.000 ~' JïSijBI "ffiiW 

Δημόσιοι υπάλληλοι 7ff0*000 

Γενικό σύνολο 9·0ί5«000 

2.4Q0 2.400 

16.007 14.840 

*Η εκτίμηση εξάλλου της εξελίξεως γιά τά έσοδα καί τίς 

δαπάνες στηρίχθηκε στίς παρακάτω παραδοχές* Γιά τήν εξέλιξη τον 

δαπανών κρίθηκε σκόπιμο νά διερευνηθούν 2 εναλλακτικές προβλέψεις, 

ή μία μέ μέσο έτήσΐΌ· ρυθμό* αυξήσεως 15^^^ττ8^η--μό-:'00^ γιά 

όλους τους φορείς. *Η αβεβαιότητα όσον άφορα τήν εξέλιξη των τι

μών των φαρμάκων καί, τον ιατρικών πράξεων, τή.χρησιμοποίηση νέων 

μεθόδων θεραπείας- περισσότερο δαπανηρων0^ι4 ορισμένες άρρώοτειες 
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• καί· ή αδυναμία γιά τήν εκτίμηση της αυξήσεως της ζητήσεως υπηρε

σιών άπό τους ασφαλισμένους δέν επιτρέπουν τήν αποσαφήνιση' συγκε

κριμένης τάσεως ώς προς τήν εξέλιξη της δαπάνης του κλάδου. Η αύ

ξηση τ?ίς δαπάνης προβλέπεται' δτι θά κυμανθεί μεταξύ 15^-20$. Οι 

δύο εναλλακτικές αυτές εκτιμήσεις επισημαίνουν τα όρια μέσα στά 

οποία προβλέπεται νά διαμορφωθεί στην περίοδο 1976/80 ή δαπάνη 

- του κλάδου ασθενείας.-— ..«._.'. 

"Οσον άφορα τά έσοδα οι παραδοχές κατά φορέα τΊ ομάδα φο

ρέων έχουν ώς έξης: 

ΙΚΑ. : Μέση ετήϋια; αΰξηση γιά τό 1978, 1979 καί 1980 14,5$. 

Γιά τό 1977 έγινε δεκτή η πρόβλεψη τοϋ προΰπολογισμοϋ 

του* ιδρύματος· 

ΟΓΑ : Μέση ετήσια αύξηση γιά τό 1978, 1979 καί 1980 15$, γιά 

•''*-• τ·ό 1977 έγινε δεκτή ή πρόβλεψη του προΰπολογισμοϋ του 

οργανισμού· 

;
-ΤΕΒΕ : Μέση ετήσια αύξηση'12$ γ uà--τήν περίοδο 1977/δΟ. 

Μέ βάση τίς παραπάνω παραδοχές ή εξέλιξη των εσόδων καί 

Ι των δαπανών του κλάδου ασθενείας *ων ασφαλιστικών όργανισμων
:
κατά 

φορέα η* ομάδα φορέων είναι: 
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Α. Πρόβλεψη εσόδων, -άσθενε(ας των άσφαλιοηικων.οργανισμων 
(Σέ εκατ. δρχ.) 

Φορείς 1976 1977 1978 1979 193Q Σύνολο 

8.150 9.366 10.724 12.279 1$·059 55-578 

1.690 ' 2.678 3.080 3.542 '4.073 15.063 

400 448 502 562 630^ 2.542 

Λοιπά ταμεία 2.200 2.519 2.884 3.302 3.781
 Λ
 14.686 

•Σύνολο ' 12.240 15.011 17.190 19.685 23.543 87.869 

TTÇA -

0ΓΑ 

TEBE 

Β·;.Πρόβλεψη àcmœtâv ασθενείας των ασφαλιστικών οργανισμών 
Ηα(Γ του* Κρατικοί* αρρΰπολογισμου* μέ μ£οη έτή*σια α(5ξηση 15/& 

Çz£. εκατ. δρχ.) 

Φορείς 1976 1977 1978 Ì979 1980 Σύνολο 

8.694 9*998 11.498 13.223 15.206 58.619 

.ί 
HA 

0ΓΑ 2.063 2.745* 3.157 3.631 4.176 15.772 

TEBE 850 1.1202 1.388 1.481 1.703 6.542 

Λοιπά ταμεία 2.000 2.300 2.645 3.042 3/496 • 13.485 

Σύνολο άσφαλι*-
στικων οργανι- , . . , . · · ' , : : . . 
σμών 13.607 16.163 18.688 21.377 24.583 94.418 

Κρατικός Προϋπο

λογισμός 2.400 2.760 3.174 3.650 4.198 16.182 

Γεν, σύνολο 16.007 18.923 21.862 25.027 28.781 110.600 

1. Πρόβλεψη του προϋπολογισμού του 0ΓΑ γ ι ά τό 1977· 

2. Πρόβλεψη τοο προϋπολογισμού του TEBE γ id τό 1977· 

Q 
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Té Πρόβλεψη δαπανών ασθενείας των ασφαλιστικών οργανισμών 

_. καζ τοϋ Κρατιδίου Προϋπολογισμού με μέση. ετήσια αύξηση 20, J 
'•;••• (Σέ εκατ. δρχ.) 

Μ Ι Μ — ιι ιιι—»ρ«——Ι» 1 ι . — « — ^ » ^ » ^ . » — — — — — — — » — » — » — — y — » ι ι || mm^mmmmmmmtit^mttmmmmmtmmÊtm^mmmm^itm 

Φορείς 1976 ,1977 1978 J 979; 1980 Σύνολο 
II ' Ι • l i l l H i ! I l « I l » I l I • • , * , ' • I l «Il I I . . • • I I I I I I . < Il il ' l> I » I I I |l f i l l I. I • I • • 

JKA. Λ 8,694 10.433 12.520 15.024 18.029 64.700 

ΟΡΑ , ; ; 2.063. 2.745
1
 3.294 V .3.953 4.744 16.799 

TEBE · 85P. 1.120
2
 1.344. 1.613 1.936 6.863 

Λοιπά ταμεία 2.000 2.400 2.880 3.456 4.147 . 14*883 
- - ; • - ι • '•-

Σύνολο &οφαλι-

στικβν δργανι-
 s 

σμον 13.607 16.698 20.038 24.046 28,856 .103.245 

Κρατικός. Προϋπο
λογισμός 2.4-00 -

Σύνολο 16.007 

2.880 3.456 

19.578" 23.494 

4.147 

28.193 ; 

4.976 17.859 

3 3 . ^ 121.104 

1* Πρόβλεψη töü προυπολογ ιομού* τοϋ 0ΓΑ y ιά τό 1977* ' 
2. Πρόβλεψη, του* προϋπολογισμού* τοϋ TEBE γιά τ£ 1977. 

.·,-;-." Τρ ισοζύγιο του* κλάδου ασθενείας των ασφαλιστικών οργα

νισμών, οπώς προκύπτει άπό τίς παραπάνω πρόβλεψε ι ς, είναι έλλε ι μ̂ -

ματικό. Η Εκταση τοϋ ελλείμματος εξαρτάται άπό τόν προβλεπόμενο 

μέσο ετήσιο ρυθμό αύξηοεως των δαπανών. 

, Τό συνολικό έλλειμμα των ασφαλιστικών οργανισμών στην 

περίοδο 1976/80 κατά φορείς καί ομάδες φορέων μέ βάση τήν παρα*. 

δοχη* αυξήσεως- των δαπανών κατά 15$ ετησίως έχει ως έξηςί
 Χ 

(Σέ" εκατ. δρχ.) 
Μ ) Ι . I I — • — • — — — Ρ — — — I I I . 1 III I I I U I . — — . ι U l i II — — — — — — » • • — — • • — • • — * -

Φορείς, "Εσοδα Δαπάνες "Ελλειμμα Πλεόνασμα 

ΚΑ 55.578 58.619 3.041 

ΟΓΑ 15.063 15.772 709 '*>•• • \ . . 

TEBE 2.542 6.542 4.000 

Λοιπά ταμεία 14.686 13.405 • -*••• 1.201 
— • • — — Μ — — Ι . « I l H i l l | II I I II Ι ι 

Σύνολο - 87.869 94.418 ....: 7.750 1.20t 
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Γιά νά καλυφθεί τό συνολικά 'έλλειμμα τΐ}ς 5ετίας 1976/^0 
- • • . - . - · \ 

πού $ΐναι 6.549 εκατ. δρχ., στή*ν περίπτωση τή*ς αυξήσεως των δαπα-

*νων καττί·15^~ ετησίως θά άπα%τηθεί ή έ§εΰρεσΤΓ^πρό\^ετϋ^^όρων, ' 

*ωστ ε τά -ëcpoa· -των ι&σφαλι στ ικων- οργανΐΌμων τηνϋ^ετ4ίerg* * \fl£: αυξηθούν 

κατά 7,43$· · Ειδικότερα τά έσοδα του ΙΚΑ γ ι ά τη*ν ϊ δ ι α 5ετία θά 

πρέπει νά αυξηθούν κατά 5,47$ί,του ΟΓΑκατά 4,73$ καί του TEBE 

κα4ά 157$· * • * · 

-,...ο. : 'Σημεκίίνουμε ort* · η^αυξηση- αυτή* των εσόδων απαιτείται για" 

νά διασφαλισθεί τό υφιστάμενο επίπεδο προστασίας., 

---'····-··' ö&: συνολικό ^ ά ^ ο υ - ε ^ ε % μ μ α τ ^ 

κατά φορείς καί ομάδες φορέων στην περίοδο 1976/80 μέ βάση τη"ν < 

•παραδοχή αυξήσεως των δαπανών κατά 20$ ετησίως Ιχει ως έξ?)ς; 

Ι • L· - , ' . ' ' ... (Σέ εκατ. §ρχ.) ' 

Φορείς 

ÌKA " ^ . 

ΟΓΑ 

TEBE 

Λοιπά ταμεία 
\ \ \ , . ; > ' , ; . • 

Σύνολο 

"Εσοδα 

55.578 

15.063 

2.542 

14.686 

. 87.869 

Δαπάνες 

64.700 

16.799 

6.863 

14.883 

103.245 

"Ελλειμμα 

ν 9.122 

1.736 

4.321 

197 
• s 

ι15.376 

"Λ ν Γιά νάκαλυφ&εί τό συνολικό προβλεπόμενο έλλειμμα τοΌ 

κλάδου τον 15.376- εκατ. -δρχ. στήν_περ^πτυΧ3Τ) πού οι .δαπάνες θά 

αυξηθοϋνκατά 20$,; θά απαιτηθεί ή εξεύρεση αξιόλογων πρόσθετων, 

πόρων, πού θά διασφαλίσουν τή*ν αΰξηση των. εσόδων του κλάδου κατά 

,17,5$· *Η απαιτούμενη, αύξηση εσόδων κατά φορείς ε ίναι 16,4$ γνά 

τό IKA,r 11,6$ γ ι ά τόν. ΟΓΑ, 170$ γ ι ά τό Τ$ΒΕ mi 1,3$ yi4 τά λοιίπά 

, , . . , - ' t . . , - . . . - > • 

• • * ' , * ' ' • ' ; ' " * ; * · , ' - ' . • * . - " ' « · ν \ " V 

Μ ι ' . , ' M , r f , ' W Î M . „ „ ' . t i , « ..*»--... ,« - . .<. .*.».»#.*, . . . • « • « 4 --*-•- ^ • . . . · . . « . . s o i . .:#·..·..,·*,*« j i »ν« »*.%»*^»*ι*#«4- **» * * · " * - - « i 
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ταμεία» Τονίζεται καί πάλι δτι ή αύξηση είναι αναγκαία για τή 

διασφάλιση του νομοθετημένου επιπέδου προστασίας. 

' 5»2. 'Εκτίμηση της επιβαρύνσεως για τη* βελτίωση της προστασίας 

του κλάδου ασθενείας 

Για τή*ν υλοποίηση των μέτρων πού προτείνονται γιά τή 

βελτίωση της προστασίας τοϋ κλάδου ασθενείας θα απαιτηθεί η διά

θεση προσθέτων πόρων λόγω των δαπανών πού συνεπάγονται γιά τους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς. OL πύροι αυτοί θα διατεθούν γιά επεν

δύσεις σε νοσοκομεία καί πολυϊατρεία καί γιά τήν αΰξηση των τρε-

χουσων δαπανών γιά την πρύσληψη ικανού αριθμού γιατρών καί τήν 

παροχή βελτιωμένης περιθάλψεως στους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, TEBE 

καί HCL, Οι επενδύσεις στην 5ετία 1976/80 προβλέπεται δτι θά 

ειναί, της τάξεως των 1.100 εκατ. δρχ., ενω η προβλεπόμενη αύξηση 

των τρεχουσων δαπανών θά εϊ^αι της τάξεως των 2.400 εκατ. δρχ. 

ε τ η σ ί ω ς . ...,·, -ο. ν;: . j ·: ·.·:'; 

Σημειώνεται δτι οι πόροι γιά τή βελτίωση τ?)ς προστασίας 

θά πρέπει νά προστεθούν στους προβλεπόμενους γιά τήν κάλυψη τοϋ 

ελλείμματος του κλάδου προκειμένου νά "υπολογισθούν οι άποίτούμε-

νοι πόροι γιά τήν περίθαλψη τοϋ πληθυσμού. 

Οι αναγκαίες τρέχουσες δαπάνες της τάξεως των 2,4-00 εκατ. 

δρχ·» Υΐά τή* βελτίωση της προστασίας προκύπτουν άπό^τά εξη*ς μέτρα 

πού προτείνοντα, στό Κεφάλαιο I I I της εκθέσεως: 
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Μέτρα ' 

Τρέχουσες δαπάνες Παρατηρήσεις 

1. 

2. 

'Ετήσια δαπάνη 
(εκατ. δρχ.) 

Γενίκευση τοο οικογε

νειακοί) γιατροϋ στό 

'ίΚΑ. 

Καταβολή* πρόσ&^της αμοι

βής στσΰς γι*<5ΡΓ(5οΰς του* * 

ΙΚΑ πού θά γίνουν οικογε

νειακοί καί πρόσληψη άριθμοϋ 

παθολόγων. 200 

Μείωση του* αριθμοί) των Πρόσληψη t.000 γιατρών 

έπ ι σκέψεων άνά γ ιατρό δι αφόρων ε ί δ ικοτήτων · 

καί αϋξηση τοϋ άριθμοο 

των γιατρών noè ύπηρε-
ντο0ν στό ΤΚΑ. 250 

'Αναμόρφωση τη*ς νομοθεσίας Αϋξηση τοΟ επιδόματος 

γιά τά επιδόματα ασΟ©· ασθενείας κατά 20$. 

νείας καί μητρότητας 

τοΟ DCA* 250 

Σταδιακή διεύρυνση της 

-φαρμακευτικής περιθάλ

ψεως τοϋ ΟΓΑ. 

'Εκτίμηση, μέ βάση τά δεδο

μένα \τ.οΰ DCA. ι Η πλήρης 

περίθαλψη θά απαιτήσει- . 

2.300 εκατ. δρχ. ετησίως. 800 

Εκτίμηση μέ βάση τά δεδο-

της δαπάνης γιά τή μετά- μένα του ΙΚΑ καί προσαρ-

κίνηση των αγροτών στά μογή της δαπάνης λόγω 

εξωτερικά ιατρεία καί αποστάσεων, 

νοσοκομεία· 100 

5· 'Ανάληψη άπό τόν ΟΓΑ 
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β. Παροχή υπηρεσιών άνοι- Γιά τή δοκιμή του θεσμοί; 

κτης περιθάλψεως άπό* σε 2-3 νομούς της χώρας 

'γϊα$ρσ$ς ειδικοτήτων καί τή σταδιακή-γενίκευ-

στδν-ΟΓΑ· σή του. 200 

7· Παροχή φαρμακευτικής Εκτίμηση μέ βάση τα δεδο-

περιθάλψεως καί ύπηρε- μένα τοϋ ΊΚΑ.;·' 

σιΩν ανοικτής περιθάλ

ψεως άπό γιατρούς ειδικο

τήτων στ<5 TEBE. . 600 

Σύνολο τρεχουσων δαπανών 2·400 

. 'Επενδύσεις . . . " ... . . . . . 

Σύνολο δαπανών . 

Οι επενδύσεις των 1.100 εκατ. δρχ., πού προβλέπονται γιά 

τήν 4ετία 1977/80 άφοροον τό" DCA. Ά π ό τό ποσό" αυτό τά 750 εκατ. 

δρχ. θά διατεθοϋν γιά τήν κατασκευή νοσοκομείων άπ<5 τδ ΙΚΑ σέ 

συνεργασία μέ τό" αρμόδιο υπουργείο καί 35Ö εκατ. δρχ. γιά τήν απο

κέντρωση των πολυϊατρείων τοϋ ΙΚΑ στά μεγάλα αστικά κέντρα· 

. 5*3· Προβλεπόμενη δαπάνη γιά τόν κλάδο ασθενείας τό 1980 

'Από τ ί ς παραπάνω έκτ^μήσοις προκύπτει οτι η δαπάνη γιά 

τή διασφάλιση, ποιοτική καί ποσοτική, των νομοθετημένων παροχ©ν 

καί τή βελτίωση του* επιπέδου προστασίας του κλάδου ασθενείας των 

άσφαλίστίκΐδν όργανΐ"σμ£5ν τσΟ" Κρατικού" Προϋπολογισμού θά~κυμαν- ' 

θεΓ.μεταξύ 32·000 εκατ. δρχ. -.16,000 εκατ., δρχ. τό 1980. 
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Δαπάνη τώνάσφαλιστικών"οργανισμών καί τοϋ Κρατικού Προϋπολογισμού 

γιά τήν 'Υπηρεσία Περιθάλψεως Δημοσίων 'Υπαλλήλων τό 1980. 

'Εναλλακτικές π ροβλέψεις: 

Διασφάλιση 

προστασίας Βελτίωση ' Δαπάνη κατά 

Τρέχουσες προστασίας φορείς 

Φορείς δαπάνες -, 

Αϋξηση Αύξηση Τρέχουσες 'Βπεν- Αοξηση Αΰξηση 
iggS 20# δαπάνες δύσεις 15# 2($ 

Ι.'Αοφαλ· 

--δργαννσμοί 24583 28556 2400 400 27383 31356 

I I . Κρατ. Προ-
υπολογισμός 4198 4976 - 4198 4976 

Γεν. σύνολο 28781 33532 2400 400 31581 36332 

Σημειώνουμε, δτι γιά τήν εκτίμηση της δαπάνης γιά τό 1980 

- δέν έγινε αναπροσαρμογή της επιβαρύνσεως πού θά έχουν τά νέα μέ

τρα πού προτείνονται γιά τη βελτίωση τ % προστασίας, τά οποΓα 

έχουν υπολογισθεί μέ τά δεδομένα τοϋ 1976. Πι,στεύεταΐ δτι τυχόν 

πρόσθετη επιβάρυνση γιά τά παραπάνω μέτρα λόγω αυξήσεως των τι

μών καί τών μισθών θά καλυφθεί από τήν προβλεπόμενη σταδιακή μείω

ση τοϋ κόστους πού θά προκύψει από τά μέτρα γιά τήν καλύτερη ορ

γάνωση ττ̂ ς περιθάλψεως, γιά τήν αποφυγή δηλαδή τον επικαλύψεων 

καί ττ|ς σπατάλης πόρων. 

6· Προβλεπόμενη εξέλιξη τών δαπανών %Qv λοιπών κλάδων ασφαλίσεως 

καί των δαπανών-διοικήσεως τών.ασφαλιστικών οργανισμών τό 1980 

6.1· Οικογενειακά επιδόματα καί παροχές ανεργίας 

Η έλλειψη λεπτομερών πληθυσμιακών στοιχείων καί η αδυναμία 
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επιλογής ρεαλιστικών παραδοχών δσον άφορα τήν εξέλιξη των παροχών 

για τους κλάδους των οικογενειακών επιδομάτων καί ανεργίας, γ^ά 

τόύς οποίους δέν έχουν εξειδικευθεί τά μέτρα πού* προτείνονται, δέν 

επέτρεψε τή*ν εκτίμηση ττίς οικονομικής εξελίξεως τους και τοϋ άσφα-

λιστικοϋ ισοζυγίου τους. Καταβλήθηκε δμως προσπάθεια να εκτιμηθεί 

κατά προσέγγιση τουλάχιστον τό επιθυμητά υψος τί)ς δαπάνης, στά 

πλαίσια των υφιστάμενων δυνατοτήτων, *γιά τους κλάδους αυτούς στό 

τέλος της περιόδου τοϋ Προγράμματος. 

. > Ή κατά προσέγγιση εκτίμηση έγινε μέ βάση τήν ποσοστιαία 

συμμετοχή* της δαπάνης τών κλάδων αύτων στό 'Ακαθάριστο 'Εθνικό · 

Προϊόν. "Οσον άφορα τά οικογενειακά επιδόματα έγινε δεκτό, δτι 

.η ποσοστιαία συμμετοχή της δαπάνης του κλάδου στό 'Ακαθάριστο 

'Ε&νικό Προϊόν, πού ήταν τή*ν περίοδο 1962/72 της τάξεως τοϋ 0,20-

0,25 θά ήταν επιθυμητό καί εφικτό νά βελτιωθεί σταδιακά καί νά 

φθάσει τό 1980,τό 0,4· Σύμφωνα μέ τίς εκτιμήσεις του Προγράμμα

τος γιά τό ΰψος τοϋ 'Ακαθάριστου 'ΕΟ-νικου Προϊόντος σέ τρέχουσες 

τιμές'ρο^οφαπά^ω,^στ^χ<?ς γίά j;ct οικογενειακά επιδόματα, 0,4 του 

ΑΕΠ, αντιστοιχεί σέ δαπάνη γιά τόν κλάδο τό 1980 της τάξεως των 

Λ5#000 εκατ. δραχμών. Τό ϋψος αυτό της δαπάνης*Μ επιτρέψει άξιό-

λ'ογη βελτίωση των οικογενειακών επιδομάτων, ώστε νά συμβάλουν 

, Γ ικανοποιητικά στην κάλυψη των βαρών' τΐδν οίκογενέιων γιά τη συντη*-

,ρηση\των,παιδιών» .. ''$'-. ' *rr. ;/ ;· 

Σοβαρός ήταν ο προβληματισμός δσον άφορα τίς παροχές 

ανεργίας γιά τήν επιλογή στόχου, της ποσοστιαίας δηλαδή συμμέτο

χης της δαπάνης γιά παροχές στό 'Ακαθάριστο ^Εδ-νικό Προϊόν,'δπως 

γιά τήν περίπτωση των οικογενειακών επιδομάτων. *Η δαπάνη γιά 

παροχές ανεργίας συναρτάται- άμεσα με τήν κατάσταση της αγοράς 
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εργασίας καί παρουσιάζει σοβαρές διακυμάνσεις, η επιλογή συνεπώς 

στίχου για τή δαπάνη είναι μάλλον αυθαίρετη. Κριτήριο βασικό της 

επιλογές του στόχου απετέλεσε ή διασφάλιση επαρκών πόρων γιά τή* 

βελτίωση της προστασίας. Μέ βάση τό κριτήριο αυτό κρίθηκε επιθυ

μητό καί εφικτό νά είναι τό 1980 ή ποσοστιαία συμμετοχή τη*ς δαπά

νης γιά παροχές ανεργίας στό 'Ακαθάριστο 'Εθνικό Προϊόν τη"ς τά

ξεως τοϋ 0,25$, καί αντιστοιχεί σέ δαπάνες της τάξεως των 3·400 

εκατ. δραχμών. Σημειώνουμε δτι ή δαπάνη της ανεργίας κυμάνθηκε 

στά επίπεδα αυτά, 0,28-0,3 του ΑΕΠ, δταν ή παραγωγική δραστηριό

τητα παρουσίαζε ύφεση. Παρά τίς ενθαρρυντικές προβλέψεις ως προς 

τήν κατάσταση της άγορας εργασίας τό 1980 έχει επιλέγει ò στόχος 

0,25 toC 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος, προκειμένου νά υπάρξουν 

περιθώρια γιά τήν επιμήκυνση τοϋ χρόνου επιδοτήσεως καί τήν απο

τελεσματική προστασία τών νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας καί 

των ηλικιωμένων μισθωτών πού αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεργίας· 

6.2« Λοιπές παροχές καί δαπάνες διοικήσεως τών ασφαλιστικών 

οργανισμών 

Τή συνολική δαπάνη τών ασφαλιστικών οργανισμών, εκτός άπό 

τίς παραπάνω παροχές συντάξεων, ασθενείας, οικογενειακών επιδομά

των καί ανεργίας, συνθέτουν διάφορες άλλες παροχές, δπως τά εφάπαξ, 

οι παροχές στρατεύσεως, στέγης, ψυχαγωγίας καί οι διοικητικές δα

πάνες τών οργανισμών, ή συμμετοχή τών οποίων στή συνολική δαπάνη 

είναι περιορισμένη, της τάξεως τοϋ 15$· Κρίνεται δμως σκόπιμο 

νά προβλεφ&εΐ έστω καί κατά προσέγγιση τό υψος τών λοιπών παροχών 

καί τών διοικητικών δαπανών γιά τδ 1980, προκειμένου νά γίνει 

δυνατή η εκτίμηση της συνολικής δαπάνης τών ασφαλιστικών οργανι

σμών στό τέλος της περιόδου του Προγράμματος. 
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ν
Οσον άφορα τίς διοικητικές δαπάνες, τα μέτρα πού προτεί

νονται προβλέπεται νά οδηγήσουν σταδιακά σέ ορθολογική λειτουρ

γία του συστήματος της κοινωνικής ασφάλειας καί μείωση του κόστους 

λειτουργίας του. Δέν θά πρέπει νά αναμένεται αξιόλογη βελτίωση 

στό χρονικό ορίζοντα του Προγράμματος λόγω του χρόνου πού απαι

τείται γιά τή διοικητική εξυγίανση του συστήματος της κοινωνικής 

ασφαλίσεως, τό κόστος συνεπώς λειτουργίας του συστήματος δέν προ

βλέπεται νά μεταβληθεί στην προσεχή 5ετία· "Οσον άφορα εξάλλου 

τίς λοιπές παροχές σημειώνεται ρτι.είναι περιορισμένης σημασίας 

από τήν άποψη των πόρων πού διατίθενται μέ εξαίρεση τά εφάπαξ, 

ώστε δέν δικαιολογείται, εφόσον άλλωστε δέν έχουν μελετηθεί τά 

υφιστάμενα προβλήματα, ειδική αναφορά. Παρά τήν ανομοιογένεια 

των δαπανών πού συνθέτουν τίς λοιπές παροχές καί τίς διοικητικές 

δαπάνες, κρίθηκε σκόπιμο γιά τήν απλοποίηση των προσεγγιστικών 

άλλωστε υπολογισμών νά εξετασθούν δλες μαζί ως ενα υπόλοιπο δαπά

νης καί νά εκτιμηθεί ή εξέλιξη του υπόλοιπου αύτου της δαπάνης μέ 

βάση τήν ποσοστιαία συμμετοχή του στό 'Ακαθάριστο 'Εθνικό Προϊόν. 

Τήν άποψη αυτή ενίσχυσαν η σχετική σταθερότητα της ποσοστιαίας, 

συμμέτοχης του υπόλοιπου αύτου* της δαπάνης γιά τήν κοινωνική ασφά

λεια στό επίπεδο τοϋ 1,10^ του 'Ακαθάριστου Έθ-νικοϋ Προϊόντος 

στό παρελθόν καί οι συγκεκριμένες τάσεις πού έχουν διαγράφει όσον 

άφορα τήν εξέλιξη των διοικητικών δαπανών, πού συμμετέχουν κατά 

40$ περίπου στό υπόλοιπο αυτό της δαπάνης γιά τήν κοινωνική ασφάλεια. 

....... -τ · * 

Μέ βάση τήν υπόθεση δτι η ποσοστιαία συμμετοχή τ ou υπόλοι

που αύτου, των λοιπών παροχών δηλαδή καί%των διοικητικών δαπανών, 

θά είναι τό 1980 1,10$ τ ou 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος, ή δα

πάνη υπολογίζεται δτι θά είναι της τάξεως των Η·000 εκατ. δρχ. στό 
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τέλος της περιόδου τοϋ Προγράμματος. Σημειώνεται δτι η αποδοχή* 

της σταθερή- ποσοστιαίας συμμέτοχης τοΟ υπόλοιπου στό 'Ακαθάριστο 
; Εθνικό Προϊόν δέν οδηγεί κατ'ανάγκην στό συμπέρασμα δτι θά είναι 

σταθερή η ποσοστιαία συμμέτοχη των επί μέρους κονδυλίων πού* τό 

συνθέτουν, γίνεται απλώς δεκτό δτι θά υπάρξουν διαφοροποιήσεις 

ώς προς τήν εξέλιξη των διαφόρων κονδυλίων π·χ· επιδόματα στρα-

τεύσεως, εφάπαξ κλπ., πού* θά εξισορροπηθούν. 

7· *Η αναμενόμενη βελτίωση της προστασίας 

Τά μέτρα πού* προτείνονται, εφόσον υιοθετηθοϋν, προβλέ% 

πεται δτι θά οδηγήσουν στή βελτίωση τ?|ς προστασίας· *Η βελτίωση 

αυτή σταθμίζεται ποσοτικά μέ τήν αύξηση τοϋ ποσοστοο. τοϋ 'Ακαθά

ριστου 'Εθνικού Προϊόντος πού* διατίθεται γιά τήν κοινωνική ασφά

λεια καί εκτιμήθηκε δτι θά είναι της τάξεως των 2,5 ποσοστιαίων 

μονάδων. 

ιΗ πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στίς παραπάνω εκτιμήσεις δσον 

άφορα τό υψος της δαπάνης της κοινωνικής ασφαλίσεως κατά κλάδους 

η* παροχές κλάδων πού* προβλέπεται δτι θά διαμορφωθεί ως εξη*ς τό 

1980: 

Δαπάνες 

Κύρια σύνταξη 
'Επικουρική σύνταξη 
*Αο^νρΐοα(αοξ· 20$ 
Οικογενειακά επιδόματα 

'Επιδόματα ανεργίας 
Λοιπές παροχέ*ς κα£ δαπάνες 

* διοικήσεως 

Σύνολο 

Ασφαλιστικοί 
οργανισμοί 

62.942 
10.400 
31.356 

5.000 
3.400, 

14.000 

Κρατικός 
Προϋπολο
γισμός. 

"' 30.850 
. < — ' • ' ν Ν '. 

4.976 s 
— 

- . • ; . 

*;,- '.% . 

Σύνολο 

93.792 
40.400 
36.332 

5.000 
3.400 

14.000 

127.098 35.826 162.924 
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OL πόροι πού προβλέπεται νά διατεθούν για τήν κοινωνική 

ασφάλεια το 1980, της τάξεως των 163.000 εκατ. δρχ., αποτελούν 

"τό*"12,5$ του 'Ακαθάριστου "'Εθνικού Προϊόντος του 1980, πο&· υπολο

γίζεται από τό Πρόγραμμα οτι θά είναι της τάξεως των 1»300,000 

εκατ. δραχμών. 

Οι δαπάνες για τήν κοινωνική ασφάλεια τό 1975, σύμφωνα 

μέ προσωρινά απολογιστικά στοιχεία της ΕΣΥΕ, ήταν 10$ περίπου τοο 

'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος, στην 5ετία συνεπώς 197β/ΐ980 προ

βλέπεται βελτίωση τ % προστασίας κατά 2,5 ποσοστιαίες μονάδες. *Η 

βελτίωση αυτή πιστεύεται δτι θά επιτρέψει κατ'αρχήν τήν αποκατά

σταση της ασφαλιστικής -προστασίας στό επίπεδο πού είχε στό τέλος 

της.ΙΟετίας του 1970, 11$,και τή βελτίωση του κατά 1,5 ακόμη ποσο

στιαία μονάδα, ώστε σταδιακά τό επίπεδο προστασίας στή χώρα μας 

.νά εναρμονισθεί μέ τό επίπεδο των χωρών της ΕΟΚ. 
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Vili· 01 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ 

1 .-' Οι επιδίδεις -των ευρωπαϊκών κοινοτήτων στον κοινωνικά τομέα 

ÓL συνθήκες μέ τίς όποιες έχουν συνδεθεί oì χώρες της 

ΕΟΚ πραγματεύονται βασικά θέματα οικονομικής πολιτικής» Καθορί

ζουν όμως επιδιώξεις πού έχουν ευρύτερο κοινωνικό χαρακτήρα, όπως 

είναι ή βελτίωση τοο επιπέδου ευημερίας, ή βελτίωση των συνθηκών 

διαβιώσεως καί εργασίας, και ή αποτελεσματική προστασία της υγείας 

το0 πληθυσμού των κρατών-μελών καί των εργαζομένων, άπό τους κιν

δύνους της ραδιενέργειας. Περιλαμβάνουν δέ διατάξεις πού κατοχυ-

~ρώνοϋν καί ενισχύουν τά κοινωνικά δικαιώματα το$ πληθυσμού" των 

'κρατων-μελών· Συγκεκριμένες ρυθμίσεις προβλέπονται άπό τή συνθή

κη τη*ς Βώμης τοο 1957, μέ τήν οποία Εχει συσταθεί ή Ευρωπαϊκή Οι

κονομική Κοινότητα Καί είδικότερα στό μέρος III, τίτλος I H ,
 ;
 Κεφά

λαιο 1 της Συνθήκης
 ,|Λ

Η Κοινωνική Πολιτική" (αρθ. 117-122), καί 

στ<5 Κεφάλαιο 2
 Π
Τ<5 Ευρωπαϊκέ Κοινοτικό Ταμείο" (άρθ. 123-128), 

καί στό Μέρος II, τίτλος III, " Η ελευθέρα κυκλοφορία προσώπων, 

υπηρεσιών καί κεφαλαίου", Κεφάλαιο II "Οι εργαζόμενοι" (άρθ. 

48-51). 

Στό κεφάλαιο γιά τήν κοινωνική πολιτική καθορίζονται γε

νικές επιδιώξεις (άρ. 117) πού έχουν ώς έξης: 

"Τά κράτη-μέλη συμφωνουσι επί της ανάγκης νά προωθήσωσι 

τήν βελτίωσιν των συνθηκών διαβιώσεως καί εργασίας των εργαζομέ

νων επιτρεπούσης τήν έξίσωσιν αύτων εν τ% προόδω. 

"Εχουσι τήν γνώμην δτι μία τοιαύτη έξέλιξις θά προέλθη τόσον 

εκ ττ̂ ς λειτουργίας της Κοινής Άγορας, ήτις θά εύνοήση τήν έναρμό-

νισιν τών κοινωνικών συστημάτων, δσον καί εκ των υπό της παρούσης 
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Συνθήκης προβλεπομένων διαδικασιών καί της προσεγγίσεως των' νομο
ί 

θετικών, κανονιστικών καί διοικητικών διατάξεων "· 

Προβλέπεται ακόμα, ή προώθηση στενής συνεργασίας των 

κρατων-μελων στον κοινωνικό τομέα καί ειδικότερα γιά τα θέματα 

πού αφορούν: τήν απασχόληση, το δικαίωμα και τους δρους εργασίας, 

τήν επαγγελματική κατάρτιση, τήν κοινωνική ασφάλιση, τήν προστα

σία κατά των επαγγελματικών ατυχημάτων καί ασθενειών, τήν υγιει

νή της εργασίας, τό συνδικαλιστικά δικαίωμα καί τις συλλογικές 

διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών καί εργαζομένων (άρ. 118). Τέ

λος προβλέπεται η εξασφάλιση και η τήρηση της εφαρμογής της ισό

τητας τών αμοιβών των εργατών, ανδρών καί γυναικών, πού άπασχο-

λοϋνται στην 'ίδια εργασία (άρ. 119) καί η διατήρηση της υφιστά

μενης έξι σορροπήσεως των άδειων μέ αποδοχές (άρθ. 120). 

Η αρμοδιότητα γιά τήν προαγωγή της στενής συνεργασίας 

των κρατων-μελων, τή σύνταξη μελέτης γιά τά προβλήματα πού αφο

ρούν τήν κοινωνική κατάσταση καί ειδικής ετήσιας εκθέσεως γιά τήν 

εξέλιξη της κοινωνικής καταστάσεως στην Κοινότητα έχει ανατεθεί 

στην /Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(COMMISSION)(αρθ. 118 καί 122). 

'Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα αναθέσεως στην 'Επιτροπή της φρον

τίδας γιά τήν εφαρμογή τον κοινών μέτρων, δσον άφορα κυρίως τήν 

κοινωνική ασφάλιση των εργατών πού μεταναστεύουν (αρθ. 121)· 

Στό κεφάλαιο γιά τήν ελεύθερη κυκλοφορία τον εργαζομένων 

προβλέπεται η κατάργηση κάθε διακρίσεως πού στηρίζεται στην εθνι

κότητα γιά τους εργαζομένους στά κράτη-μέλη, δσον άφορα τήν 

1. 'Εθνικό Τυπογραφείο "Συνθήκη περί τη*ς Ευρωπαϊκής Οικονομικής 

Κοινότητος" ,Άθηναι 1966· •• .-. 
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απασχόληση, τήν αμοιβή* καί τους λοιπούς δρους εργασίας, ή αναγκαία 

μεθόδευση για τήν πραγματοποίηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 

εργαζομένων καί ή υιοθέτηση τών αναγκαίων μέτρων στον τομέα της 

κοινωνικής ασφαλίσεως, γιά* τή*ν εξασφάλιση τών εργαζομένων πού μετα

ναστεύουν καί τά πρόσωπα πού εξαρτώνται άπό αυτούς* 

Οι διατάξεις τέλος γιά τό Ευρωπαϊκό* Κοινοτικό Ταμείο 

( 1.25-128) ρυθμίζουν θέματα πού αφορούν τη* γεωγραφική* καί επαγγελ

ματική μετακίνηση των εργαζομένων καί τήν ενίσχυση της ευχέρειας 

γιά τήν εξεύρεση εργασίας, προκειμένου νά βελτιωθοΟν οι δυνατότη

τες απασχολήσεως τών εργατών στην Κοινή Αγορά καί νά επιτευχθεί 

ή ανύψωση τοο βιοτικού επιπέδου. 

2. Οι εξελίξεις τής κοινωνικής πολιτικής στά πλαίσια τών συνθηκών 

ττίς ΕΟΚ 

*Η κοινωνική δραστηριότητα στά πλαίσια τών συνθηκών της 

ΕΟΚ αναπτύχθηκε προοδευτικά καί 'έχει επεκταθεί σέ πολλούς τομείς 

προκειμένου νά ανταποκριθεί στίς ανάγκες. Μέχρι τό τέλος τη*ς 

10ετίας τοο 1960 ή κοινωνική πολιτική* διαδραμάτιζε δευτερεύοντα 

ρόλο, θεωρείτο ώς απαραίτητο συμπλήρωμα της πολιτικές γιά τήν 

επίτευξη τη*ς τελωνειακής ενώσεως καί της οικονομικές ενοποιήσεως· 

Τά προβλήματα δμως πού δημιουργήθηκαν γιά τά κοινωνικά θέματα 

από τήν εφαρμογή τών συνθηκών συνέβαλαν στη μεταβολή τών απόψεων 

δσον άφορα ·τό ρόλο της κοινοτικές κοινωνικές πολιτικής« 

Άπό τό 1965 υποστηρίχθηκε δτι ο ρόλος της κοινωνικής πο

λιτικές δέν θά πρέπει νά περιορίζεται στην αντιμετώπιση τών δυσ

μενών επιπτώσεων της οίκονομικης πολιτικές καί δτι ή υλοποίηση 

τών κοινωνικών επιδιώξεων δέν ήταν δυνατό νά προκύψει αυτόματα. 
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άπό τή λειτουργία καί μόνο της Κοινής 'Αγοράς. Τό 1968 μετά την 

πραγματοποίηση ττ̂ ς τελωνειακής ενώσεως διαπιστώθηκε η ανάγκη γιά 

δραστηριοποίηση στον κοινωνικό τομέα. 'Από τότε τονίζεται με* έμ

παση δτι η κοινωνική πολιτική θα πρέπει νά συμβάλει στην αποσαφή

νιση των οικονομικών επιδιώξεων» νΗ ανάγκη εναρμονίσεως τον οικο

νομικών καί κοινωνικών επιδιώξεων αναγνωρίστηκε τα 1971, δταν.απο

φασίστηκε η πραγματοποίηση της οικονομικής καί νομισματικής ενο

ποιήσεως* Στή διάσκεψη των αρχηγών των κρατΰν-μελων της Κοινότη

τας ατό Παρίσι, τό "1972f αναγνωρίστηκε οτι οι μεγάλες κοινωνικές 

ανισότητες είναι δυνατό νά καθυστερήσουν τή*ν πλήρη οικονομική ενο

ποίηση, υπογραμμίστηκε ή ανάγκη γιά εντονότερη δραστηριότητα στον 

κοινωνικό τομέα καί ανατέθηκε στά αρμόδια όργανα της Κοινότητας 

η κατάρτιση προγράμματος γιά σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον κοινωνι

κό τομέα«. 

Βασικές επιδιώξεις τη*ς νέας κοινοτικές πολιτικής είναι: 

-> α) Η πλήρης απασχόληση καί η καλύτερη δυνατή απασχόληση σέ επί

πεδο κοινοτικό, εθνικό καί περιφερειακό.. *Η επιδίωξη αυτή κρίθηκε 

απαραίτητη γιά τή\λ άσκηση αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής* 

β) 4ÎI βελτίωση των συνθηκών ζωής καί εργασίας^ γιά νά γίνει ουνατή 

σταδιακά ή εξίσωση σ'ενα ανώτερο επίπεδο, γ) ή .συμμετοχή τών ερ

γατών καί εργοδοτών στη λήψη αποφάσεων άπό τήν Κοινότητα, γιά τα 

οικονομικά καί κοινωνικά θέματα -καί ή συμμετοχή των εργατών στή 

•ζωή των επιχειρήσεων. * Λ 

ί "·'-'• Σήμερα πιά επικρατεί η άποψη δτι η κοινωνικοπολιτική 

- είναι
 Λ
στενά συνυφασμένη μέ τη γενικότερη πολιτική πού ακολουθείται 

άπό τήν Κοινότητα καί αποσκοπεί στην υλοποίηση των παραπάνω τελικών 

επιδιώξεων μέ τή λήψη μέτρων άπό τήν Κοινότητα ή μέ τόν προσδιορισμό 
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τών κοινοτικών επιδιώξεων πού θά πρέπει νά τέθοϋν σ'εφαρμογή στά 

κράτη-μέλη ατε6 την εθνική τους κοινωνική* πολιτική*. Διευκρινίστη

κε ακόμα ort η δραστηριότητα' της Κοινότητας στον κοινωνικό τομέα 

δέν αποβλέπει στή ρύθμιση τών κοινωνικών προβλημάτων τών κρατών-

μελών κατά ενιαίο τρόπο καί στή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Κοι

νότητα, πού θά μπορούσαν νά αναληφθούν πιό αποτελεσματικά σέ αλ

λά επίπεδα. 

"Οσον άφορα ειδικότερα τήν κοινωνική* προστασία δέν φαί

νεται νά υπάρχουν δεσμεύσεις ώς προς τη* λειτουργία καί τή*ν εξέλι

ξη τών εθνικών συστημάτων. *Η ,δράση της 'Επιτροπής περιορίζεται 

στή μελέτη τών προβλημάτων, στή*ν υποβολή* των απόψεων της, καί απο

βλέπει στή*. δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών προκειμένου νά αρ

χίσει νά διαμορφώνεται μια διαδικασία εναρμονίσεως. Τό έργο της 

επιτροπής συνίσταται κυρίως στή*ν προαγωγή* της πληροφορήσεως σέ 

συγκριτική* 'βάση, στην έκδοση μονογραφιών πού περιγράφουν τά υφι

στάμενα συστήματα καί μελετών όΐκονομικοϋ χαρακτήρα, στην υποβολή* 

της ετήσιας εκθέσεως γιά τήν εξέλιξη της κοινωνικές καταστάσεως 

της ΒΟΚ, στην κατάρτιση κοινωνικών δεικτών γιά τήν αξιολόγηση τών 

επιτεύξεων, καί, πρόσφατα, κοινωνικού προϋπολογισμού γιά τήν πε-

ρίοδο 197θ/75· Οι εργασίες αυτές γίνονται σέ συνεργασία μέ τού*ς 

αρμόδιους τών διαφόρων κυβερνήσεων. Μέ βάση τά πορίσματα των με

λετών πού έγιναν ή 'Επιτροπή υπέβαλε περιορισμένο αριθμό συστάσεων 

στά κράτη-μέλη γιά τίς επαγγελματικές ασθένειες καί τίς προϋποθέ

σεις ,γιά τήν αποζημίωση τών θυμάτων τών επαγγελματικών'ασθενειών, 

πού· δέν δεσμεύουν τά κράτη-μέλη, άλλα επηρεάζουν έμμεσα τήν εξέλι

ξη τ^ς νομοθεσίας τους* 
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ν Αντίθετα, Ιδιαίτερα αξιόλογη ηταν·η δραστηριότητα της 

επιτροπής για τή*ν επίτευξη του αναγκαίου συντονισμού της νομοθε-· 

σίας για την κοινωνική προστασία των κρατών-μελων, προκειμένου 

να κατοχυρώνουν τά ασφαλιστικά" δικαιώματα των μισθωτών πού μετα

ναστεύουν (άρ. 51 )« Θεσπίστηκαν αρχές καί κανόνες, μέ τους οποί- ·. 

ους καθορίζονται η κατάσταση καί τά δικαιώματα των μισθωτών,πού 

μεταναστεύουν καί είναι πολίτες των χωρών της Κοινότητας, σέ σχέ·*· 

ση μέ* τίς νομοθεσίες πού προβλέπονται άπό κάθε χώρα, καί προσδιορί

ζονται οί υποχρεώσεις των φορέων ασφαλίσεως στους οποίους υπάγον

ται. Μέ τ<5 συντονισμό της νομοθεσίας ρυθμίστηκαν θέματα συνέχειας 

καί ενότητας της ασφαλίσεως σε περίπτωση διαδοχικής υπαγωγής του 

εργαζομένου σέ περισσότερους φορείς διαφόρων χωρών λόγω μετακι- . 

νήσεΟΧ του γιά εργασία σέ κράτη-μέλη της Κοινότητας. "Εχει απο

φευχθεί >
;
·τσι η φαλκίδευση των δικαιωμάτων τον μισθωτών πού μετα

ναστεύουν,, πού προκύπτει άπό περιοριστικές διατάξεις όσον άφορα 

την εδραίωση του δικαιώματος, όπως π.χ. η εθνικότητα, ò τόπος 

πού διαμένει ο δικαιούχος, ò τόπος στον όποιο συνέβη τό ατύχημα 

ή ή ασθένεια κλπ» 

3* %Ε:Ι-Ί ινωνικη ασφάλεια των μετακινουμένων γιά εργασία στίς 

;̂ ώρες "της EOE 

, Γιά τήν εξασφάλιση της ενότητας καί της συνέχειας της 

ασφαλιστικής καταστάσεως των μισθωτών πού μεταναστεύουν υιοθετή"-

θηκαν τά αναγκαία μέτρα, πού ίσχυσαν ουσιαστικά άπό την 1/1/59 

καί θεσπίστηκε πολυμερής σύμβαση κοινωνι,κη*ς ασφάλειας μεταξύ τών 

χωρώ\' της ΕΟΚ (Κανονισμός αριθ. 3,4 καί %)· 
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Οι βασικές αρχές τον ρυθμίσεων αυτών στηρίχθηκαν στην Ευρω

παϊκή Σύμβαση Κοινωνίας Ασφαλείας τών μεταναστών εργατών τοϋ 1957» ite 

εϊχε καταρτισθεί μέ πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκές Κοινότητος "Ανθρα

κος καί Χάλυβος (ΕΚΑΧ) καί μέ τή συνεργασία τοϋ Διεθνοϋς Γραφείου 

'•Εργασίας· Τ<5 πλήθος τον κανονιστικών τροποποιήσεων πού έγιναν 

άπό τήν εφαρμογή του θεσμού καί οι σχετικές αποφάσεις τοϋ Δικαστη

ρίου τον Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επέβαλαν τή γενική αναθεώρηση τον 

ρυθμίσεων γιά νά καλυφθοΟν υφιστάμενα κενά καί νά βελτιωθεί ή 

προστασία· Οι διατάξεις πού προβλέπονται άπό τους νέους Κανονι

σμούς ττίς ΕΟΚ, τόν 1400 τ?)ς 14.6,71 "Περί εφαρμογές τών συστημά

των κοινωνικής ασφαλείας επί των μισθωτών καί των μελών των οικο

γενειών αυτών, οι οποίοι μετακινούνται εντός τ^ς Κοινότητος" καί 

τον 574 της 2·1·3·72 γιά τήν εφαρμογή τοϋ Ηθθ/71 Κανονισμοϋ, κατάρ

γησαν όίρισμένους περιορισμούς, όσον άφορα τίς παροχές ανεργίας 

καί τά οίκογενειακά επιδόματα, καί θέσπισαν ευρύτερη κάλυψη καί 

ευνοϊκότερο σύστημα γιά τόν υπολογισμό τών συντάξεων καί διάφορες 

άλλες βελτιώσεις προκειμένου νά εξασφαλισθεί ή ευρύτερη δυνατή 

κατοχύρωση τών ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Σημειώνουμε δτι γιά τήν 

εφαρμογή τών Κανονισμών αυτών δέν απαιτείται τό μέτρο της επικυ

ρώσεως· 'Από τή δημοσίευση τους στην επίσημη εφημερίδα τ % Κοινό

τητας εντάσσονται αμέσως ατό νομικό καθεστώς τών κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καί έχουν τίς 'ίδιες νομικές συνέπειες 

όπως οι κανόνες τοϋ έσωτερικοϋ δικαίου. 

Οι παραπάνω Κανονισμοί είναι στην- ουσία τό συντονιστικό 

'όργανο τών εθνικών συστημάτων κοινωνικές ασφαλείας τών κρατών—μελών 

της Κοινότητας. Οι κατευθυντήριες αρχές πού προβλέπονται από τους 

Κανονισμούς είναι: 
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-, .. H Ισότητα μεταχειρίσεως μεταξύ μεταναστών καί μη* μεταναστών 

εργαζομένων. 

- *Η εξαίρεση από τόν κανόνα της έδαφικότητας, ώστε ή διαμονή* 

• του δικαιούχου στην επικράτεια κράτους-μέλους νά μη συνεπάγε

ται τήν απώλεια, μείωση η* διακοπή τω^πάροχων σε χρήμα της 

κοινωνικής ασφάλειας, εάν ο υπόχρεος ασφαλιστικός φορέας βρί

σκεται σέ άλλο Κράτος μέλος της ECK· 

-
 χ0 προσδιορισμός τής νομοθεσίας μέ βάση τόν κανόνα της έφαρ-

μογης τοϋ δικαίου κοινωνικής ασφάλειας τοϋ τόπου της εργασίας· 

- Η μ^ συρροή των παροχών, δέν παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα 

νά απονέμονται περισσότερες παροχές της ϊδιας μορφής γιά τίς 

'ίδιες περιόδους υποχρεωτικής ασφαλίσεως, μέ εξαίρεση τίς συντά

ξεις αναπηρίας γήρατος καί θανάτου. 

- Η, άθροιση των περιόδων ασφαλίσεως η διαμονής. πού αποκτώνται 

λόγω απασχολήσεως τοΌ μισθωτού μέ μισθό.,η' ημερομίσθιο γιά τή 

θεμελίωση, η διατήρηση του δικαιώματος οτίς παροχές της κοινω

νικής ασφάλειας. 

Οι κανονισμοί 1406 καί 574 καλύπτουν όλους τους κλάδους 

της κοινωνικές ασφάλειας, όπως τήν ασθένεια, τή μητρότητα, τίς 

οικογενειακές παροχές, τήν αναπηρία, τδ γήρας, τδ. θάνατο, τήν ανερ

γία, τά ατυχήματα καί τίς επαγγελματικές ασθένειες καί ισχύουν γιά 

1. *0 ορός διαμονή αναφέρεται στίς νομοθεσίες τών χωρίον τ?)ς ΕΟΚ 

δπσυ Ισχύουν εθνικής εκτάσεως συστήματα κοινωνικής ασφάλειας 

(Μ· Βρεττανία, Ιρλανδία καί Δανία). 
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δλα τά συστήματα κοινωνικής ασφάλειας, εϊτε είναι γενικά είτε 

ειδικά". 'Εξαιρούνται μόνον Ιατρικές παροχές στα πλαίσια προγραμ

μάτων κοινωνικής πpovoCας, τά προγράμματα παροχών γιά τά θέματα 

πολέμου καί τά καθεστδ3τα-των δημοσίων υπαλλήλων καί άλλων κατη

γοριών μισθωτών πο& έξομοιοΟνται μέ τους δημόσιους ίύπαλλήλους· 

'Αφορούν τους μισθωτούς, τους μόνιμους καί αυτούς*πού απασχολούν

ται εποχιακά, καί'τους ναυτικούς. 'Επίσης επεκτείνονται καί σ' 

ορισμένες κατηγορίες μή«μισθωτών, εφόσον έχουν υπαχθεί γιά έναν 

η* περισσότερους κινδύνους σέ σύστημα κοινωνικές ασφάλειας πού 'έχει 

νδρυθει γιά τους μισθωτούς· Λεν καλύπτουν τους ελεύθερους επαγ

γελματίες καί τους μισθωτούς πού μεταναστεύουν γιά εργασία, άπό 

τρίτες χώρες στά κράτη-μέλη της ΕΟΚί 

Οι,εργαζόμενος στην ΕΟΚ άπό τρίτες χώρε-ς όσον άφορα τ ί ς 

παροχές κοινωνικής ασφάλειας έχουν κατά βάση 'ίση μεταχείριση μέ 

τους υπηκόους των κρατών στά όποια απασχολούνται. *Η κοινωνική 

προστασία των εργαζομένων αυτών συμπληρώνεται επίσης άπό ενα ευρύ 

δίκτυο διμερών συμβάσεων μεταξύ των κρατων-μελων της ΕΟΚ καί τον 

τρίτων χωρών, μέ βάση τ ί ς αρχές πού περιέχονται στους Κανονισμούς 

της ΕΟΚ. 

Παρά τήν έντονη μεταναστευτική κίνηση των ^Ελλήνων έργα-

(ζομένων στή 10ετία τοϋ* 1960 στίς χώρες της ΕΟΚ καί τή δυνατότητα 

πού ύπαρχε άπό τή Συμφωνία Συνδέσε(λ>ς γιά ευρύτερη ρύθμιση της ασφα

λιστικής τους καταστάσεως, δέν έχει αναληφθεί σχετική πρωτοβουλία 

άπό τό κράτος, οπώς π.χ· μέ τήν υπογραφή πρόσθετου πρωτοκόλλου;, 

δπως έκανε ή Τουρκία, πού είναι επίσης συνδεδεμένη μέ τήν ΕΟΚ, η* 

μέ τήν κατάρτιση πολυμεροος συμβάσεως. Η ασφαλιστική κατάσταση 
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τών 'Ελλήνων εργαζομένων στίς χώρες της ΕΟΚ εξακολουθεί vet διέπε

ται άπό τίς διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας πού έχουν 

συναφθεί μέ τά 4 από" τά 9 κράτη-μέλη της ΕΟΚ (Γερμανία, Γαλλία, 

Βέλγιο καί 'Ολλανδία) καί άπό τίς προσωρινές Ευρωπαϊκές Συμφωνίες. 

ι 

για τή*ν κοινωνική ασφάλεια του Συμβουλίου της Ευρώπης · Θά πρέ

πει νά* σημειωθεί δτι δέν εξασφαλίζεται μέ τίς ρυθμίσεις αυτές ò 

πολυμερής συντονισμός των νομοθεσιών καί μάλιστα στ<5 επίπεδο των 

Κανονισμών της ΕΟΚ, Η έλλειψη διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφά

λειας μέ δλα τά κράτη-μέλη της ΕΟΚ δημιουργεί προβλήματα καί έχει 

ως συνέπεια τήν απώλεια ασφαλιστικών δικαιωμάτων γιά τους "Ελλη

νες πού εργάζονται στίς χώρες της Κοινότητας μέ τίς οποίες δέν
: 

υπάρχουν συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας. 

Στίς διαπραγματεύσεις συνεπώς γιά τή*ν ένταξη της χώρας 

μας στην ΕΟΚ πρέπει νά επιδιωχθεί ή πλήρης κατοχύρωση των ασφαλι

στικών δικαιωμάτων των * Ελλήνων μισθωτών στην ΕΟΚ, μέ τήν άμεση
 s 

εφαρμογή τών Κανονισμών της ECK γιά τήν κοινωνική ασφάλεια τών 

μισθωτών πού μεταναστεύουν άπό χώρα σέ χώρα γιά νά αναζητήσουν 

εργασία καί νά ρυθμισθούν μέ ενιαίο τρόπο θέματα πού είναι περί-

πλοκα τόσο γιά τους φορείς ασφαλίσεων δσο καί γιά τους δικαιούχους* -

4· Οι επιπτώσεις στην κοινωνική προστασία από τήν ένταξη της 

χώρας μας στην ΒΟΚ 

Οι κοινωνικοί προσανατολισμοί της ΕΟΚ προσδιορίζουν επι

διώξεις γενικότερου χαρακτήρα γιά τή βελτίωση τών συνθηκών έργα-

σίας καί του επιπέδου· διαβιώσεως καί δέν προβλέπουν υποκατάσταση 

τοΟ εθνικού νομοθέτη στή διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής. Μιά 

1. Νόμοι 4159 καί 4161 του 1961. 
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τέτοια παρέμβαση θά ήταν αδύνατη, γιατί σέ κάθε κράτος-μέλος ή 

κατανομή* των π όρων καί η κλιμάκωση των πρότερα ι οτή*των άποτελΌϋν 

σημαντικές καί πολύ ευαίσθητες μεθοδεύσεις της πολιτικές των εθνι

κών κυβερνήσεων καί ή διακριτική τους εξουσία δέν είναι δυνατόν 

νά περιορίζεται· •• Σέ κάθε χώρα έξαλλου ισχύουν διάφορες άντιλή-

ψεις καί συνήθειες δσον άφορα τόν τρόπο πραγματώσεως της προστα

σίας καί είναι 'αναγκαία ή προσφυγή σέ διάφορους θεσμούς καί σέ 

ειδικές δομές της διοικήσεως. 

; *Η ιδρυτική συνεπώς Συνθήκη της Κοινότητας δέν προβλέπει 

δεσμευτικές υποχρεώσεις γιά τά κράτη-μέλη, δέν θά πρέπει Ομως νά 

παραγνωρίζεται η σημασία καί ή αξία των προσανατολισμών τ?̂ ς Κοι

νότητας, πού είναι άλλωστε γενικότερα αποδεκτή στον ευρωπαϊκό χοί

ρο, γι,ά τή διαμόρφωση της πολιτικής. Οι χιόνες ρυθμίσεις πού έχουν 

αποφασιστική σημασία είναι αυτές πού αφορούν τήν ελεύθερη κυκλο

φορία τών εργαζομένων, πολιτών των κρατων-μελων, στην Κοινότητα 

καί η κατοχύρωση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων. 

'Από τήν ένταξη τη*ς χώρας μας στην ΕΟΚ δέν φαίνεται δτι 

θά προκύψουν δεσμεύσεις δσον άφορα τήν πολιτική'πού θά Ηαμορφω-

θεΓ άπό τ ί ς υπεύθυνες ελληνικές κυβερνήσεις στον τομέα της κοινω

νικές προστασίας. 'Εφόσον οί ευρύτερες επιδιώξεις της ά ν α π τ ^ α -

κη*ς μας πολιτικές θά εναρμονίζονται μέ τ ί ς επιδιώξεις τη*ς Κοινό

τητας, ή δυνατότητα γιά άσκηση ξέχωρης εθνικής πολιτικής θά επι

τρέπει τήν αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, μέ λύσεις πού 

ανταποκρίνονται στίς προσδοκίες του* λαοϋ καί στους γενικότερους 

προσανατολισμούς της Κοινότητας. Υποχρέωση υπάρχει μόνο γιά τήν 

αποδοχή τον ρυθμίσεων πού αφορούν τους μισθωτούς.,πρ.ύ μετακ^ρφ^ταΐ 
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μέσα στην Κοινότητα, Θά πρέπει να σημειωθεί δτι άπό τή ρύθμιση 

αυτή θά προκύψει πληρέστερη διασφάλιση τών δικαιωμάτων των 'Ελλή

νων εργαζομένων στην ΕΟΚ. 

"Αμεσες συνεπώς επιπτώσεις για την κοινωνική προστασία 

άπό τήν ένταξη τ1ης χώρας μας στην ΕΟΚ δεν προβλέπονται, έμμεσες 

δμως επιπτώσεις θά υπάρξουν· 'Εάν δημιουργηθούν'προϋποθέσεις για 

ταχεία οικονομική ανάπτυξη, θά προκύψουν ευνοϊκές -σι̂ νθίίκες για '· 

τή βελτίωση σέ βάθος της κοινωνικής προστασίας»
 ι
Η δυνατότητα γιά 

κινητοποίηση πρόσθετων πόρων θά επιτρέψει τήν ικανοποίηση των , 

προσδοκιών τ ou πληθυσμοί γιά αποτελεσματικότερη προστασία. Τή 

βελτίωση τοΟ έπ,ιπέδου προστασίας θά έπιταχύνΟυνΎσως οι πιέσεις 

των ενδιαφερομένων ομάδων γιά τήν επίτευξη προστασίας κατά τό 

πρότυπο της ΕΟΚ. 

Ή ανταλλαγή απόψεων καί η ευρύτερη ενημέρωση σέ θέματα 

κοινωνικής προστασίας θά συμβάλει εξάλλου στην προαγωγή της μελέ- . 

της των κοινωνικών προβλημάτων καί στή διαμόρφωση περισσότερο ορθο

λογικής κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, η βελτίωση της πληροφορήσεως 

καί ή εναρμόνιση της στατιστικής αντιμετωπίσεως της κοινωνικής 

προστασίας στίς μεθόδους της ΕΟΚ θά επιτρέψει τήν καλύτερη συγκρι

τική αξιολόγηση της θέσεως της χώρας μας όσον άφορα τό έπίπεδρ 

ττίς κοινωνικής προστασίας.. 
ι · · •'. 

5. *Η κοινωνική προστασία στίς χώρες της ΕΟΚ 
1 " — * * — Γ " ' " - • ' • ' • • • • ' . 

Γιά νά επισημανθούν σέ γενικές γραμμές τά πρότυπα τη§, κοι

νωνικής προστασίας στίς χώρες της ΕΟΚ κρίθηκε σκόπιμη η' παράθεση 

συνοπτικής συγκριτικής θεωρήσεως του επιπέδου προστασίας στίς χώρες 

της ΕΟΚ καί στή χώρα μας. 
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5*1« Τό επίπεδο της κοινωνικής προστασίας στίς χώρες της ΕΟΚ 

Τό επίπεδο τη ς̂ κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας στίς δ ι ά 

φορες χώρες ε ίναι δυνατόν νά σταθμισθεί ποσοτικά" άπ<5 τό ποσοστό 

το0 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος πού διατίθεται γ ια τή*ν κοινώ

ν iKf) ασφάλεια· νΞ εξέλιξη των δαπανών κοινωνικής προστασίας σέ 

ποσοστό τοϋ 'Ακαθάριστου 'ΕίΗακου Προϊόντος στίς χώρες τί)ς ECK 

τό 1970 καί τό 1972 καί ή προβλεπόμενη δαπάνη γ ι ά τό 1975 δίνεται 

παρακάτω : 

Δαπ<£νες κοινωνικές προστασίας σέ* fo τοο 'Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ 
Προϊόντος στίς χώρες της ΕΟΚ καί στή*ν 'Ελλάδα 

• Χ ν , ' ι 

Γερμανία 

Γαλλία 

' Ι τ α λ ί α 

'Ολλανδία 

Βέλγιο 

Λουξεμβούργο 

Μεγ· Βρεττανία 

'Ιρλανδία 

Δανία 

"Ελλάδα 

1970 

20,1 

18,3 

18,9 

20,7 

18,0 

17,3 

, 1 6 , 0 / 

12,9 ν 

19,7 

10,5 

1972 

21,5 

18,7 

22,2 

23,1 

19,3 

19,5 

10,7 

13,0 

20,3 

10,7 

Ί975 

22,1 

19,3 

23,0 

26,3 

19,4 

18,1 

16,4 

15,3 

22,9 

10,1 

1, Πρόβλεψη γ ι ά τ ί ς χώρες της ΕΟΚ. *Ελλάδα· προσωρινά σι?οιχεϊα· * 

Πηγή: 0OMISSION OF TBE EUROPEAN ÒÒMuHITIES »FIRST EŒR0EEA1Î 
~SOCIAL BUDGET» 1970/1975. 

,.,·•·.. ΛΕΣΥΕ. 
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> Οπως φαίνεται -άπό τόν πβραπάνω πίνακα οι δαπάνες κοινω

νικής προστασίας κυμάνθηκαν στό τέλος της ΐΟετίας του 1970 στίς 

χώρες τίης ΕΟΚ μεταξύ 12,9$ (Ιρλανδία) - 20,Ί?οζ'Ολλανδία) του 

'Ακαθάριστου 'Εθνικοϋ Προϊόντος. Στην περίοδο 1972/75 οι δαπάνες 

κοινωνικής προστασίας προβλέπεται δτι θά παραμείνουν μάλλον στά

σιμες στο" Βέλγιο καί στη* Μ, Βρεττανία, θά σημειώσουν πτωτική τάση 

στό Λουξεμβούργο èvS5 σ'δλες τ ί ς άλλες χώρες, θά συνεχίσουν τή*ν 

ανοδική, τους τάση· 'Ιδιαίτερα αξιόλογη αΰξηση της δαπάνης προβλέ

πεται δτι θά σημειωθεί στην 'Ολλανδία, δπου υπολογίζεται δτι θά 

φθάσει τ<5 26,3$ τοϋ- 'Ακαθάριστου 'Εθνικού Προϊόντος· 

Τό επίπεδο προστασίας των βασικών κλάδων ασφαλίσεως δ ί

νεται στον Πίνακα 19· Παρατηρούνται έντονες διαφοροποιήσεις στίς 

χώρες της ΕΟΚ 'δσον άφορα τό επίπεδο καλύψεως των διαφόρων κινδύ

νων y πού εκφράζουν επιλογές καί προτεραιότητες σέ κάθε χώρα γιά-
i _ ·• i 

τήν προστασία των διαφόρων κινδύνων. Τό επίπεδο προστασίας του 

κλάδου άσθενεζας καί των οικογενειακών επιδομάτων στή χώρα1: μας 

σέ σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα οτίς χώρες της ΕΟΚ είναι 

.ανεπαρκή. 

, Η διαφοροποίηση της προστασίας κατά των κοινωνικών κιν

δύνων στίς χώρες της S0K προκύπτει καί άπό τον Πίνακα 20, στον 

όποιο δίνεται ή ποσοστιαία κατανομή της δαπάνης κατά κλάδο ασφα

λίσεως. Στή χώρα μας, παρά τό χαμηλό ποσοστό ταίν υπερηλίκων σέ 

σχέση μέ τ ί ς χώρες της ΕΟΚ, διατίθεται γιά τόν κλάδο αναπηρίας, 

γήρατος καί θανάτου τό υψηλότερο ποσοστό της δαπάνης γιά τήν 

κοινωνική ασφάλεια άπ'δλες τ ίς χώρες της ΕΟΚ εκτός άπό τό Αουξεμ-

. βοϋργο«·. Ή υψηλή συμμετοχή της δαπάνης γιά συντάξεις στή χώρα μας 

οφείλεται στην ανεπαρκή κάλυψη του πληθυσμού γιά τήν ασθένεια καί 

τά οικογενειακά επιδόματα· 
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5·2* Χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας 
• • Ι " « Ι Ι Ι Ι II II HU» Ι Ι II m i ι ••• • ιί ι Ι 

~ * .· . * • .Λ .w . . . . - · . V 

Ή χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασίας στίς χώρες της 

ECK καί στην ^Ελλάδα" εξασφαλίζεται άπό τ ί ς εισφορές εργοδοτών καί 

ασφαλισμένων καί τή συμμετοχή του Κράτους. *Η ποσοστιαία σιίμμετο-

χή των έσό*δων της κοινωνικές προστασίας κατά πηγ£ς προελεύσεως . 

δίνεται στον Πίνακα 21· · · \ ί 

"Οπως φαίνεται άπό τό*ν πίνακα, η συμμετοχή των εργόδοτίί-, 

κων εισφορών στά iêooftx των.4<ρορέφνΛΚοινωνικης ασφάλειας, είναι στή 

χώρα μας σχετικά περιορισμένη σέ σχέση μέ τήν; αντίστοιχη συμμετο

χή των εργοδοτών στίς πρώτες "εξί Χώρες' τής ·Εφ· *Η χαμηλή φ^μμε«· 

ταχή των εργοδοτικών εισφορών στή Δανία, 'Ιρλανδία καί Βρεττανία^ 

οφείλεται στή λειτουργία εθνικών συστημάτων κοινωνικής άσ^άλε^Ας, 

στα* οποία τό κύριο βάρος των δαπανών φέρνει Ο κρατικός προνπολο- |· 

γΐ,σμ'Ος# Αντίθετα, ή συμμετοχή <των εισφορών των ασφαλισμένων στί s 

σύνολο των εσόδων1'των φορέων κοινωνικής ασφαλείας είναι μ£γαλύτ€>-j £ 

ρη στή, χωρά μας από τήν αντίστοιχη συμβολής-τΟν ασφαλισμένων 0* 

δλες τ ί ς χώρες της ΞΟΚ εκτός άπό τήν 'Ολλανδία· ί ,.· ' Λ; 

"Οσον άφορα ειδικότερα τή συνολική επιβάρυνση &αί ^ήν κατα-

νομή του* βάρους ασφαλίσεως μεταξύ ασφαλισμένων κάί εργοδοτών γιά 

τήν προστασία των μισθωτών, ιΐού'ύπάγονταχ στα γενικά συστήματα 

ασφαλίσεως μισθωτών στίς πρώτες εξι χώρες της ΞΟΚ καί; στην s'Βλ-' 

λάδα, όπου δέν λειτουργούν εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφαλείας, 

μέ βάση τ ί ς εισφορές πού 'ίσχυαν τήν ΐ/7/ΐ974 καί πού δίνονται 

στον Πίνακα 22 παρατηρούνται τά έξης. Ι) Οι εργοδοτικές εισφο

ρές' γίά τήν ασφάλιση των μισθωτών καί η συνολική επιβάρυνση) εργο

δότη ασφαλισμένου ει ναι σημαντικά υψηλότερες Ιστίς χωρές της ΕΟΚ, 



CM 

17» 

ö 

> 

U> 
3 
y t> 

S i 
ω 

ti 
ο α 

*F 
& 
t i 

V3 

6M 
*<§ 
U»*ö 
Ö <<: 

Χ ω £ 

t> *ρτ 

-ö 6 
m 

i f r ^ j 
S ö 
-> S 
> 3r-
> M 
•* Ο 
Ο Η 

> \çr 
3 Ρ 

Ό 
NO U> 
ö ω 

-ω Q. 
13 

> χ 
13 
e v/> N_> 

V S 6 
Ο 
> Ö 
t·» 
Ö 
S 

Ö 
s o 

Ö 

ρ 
t> 
ο 

e 

υ» 

s_» 
Ό 
Ρ 
ο 
-Λ Ö 
Ο . t o 
ω ο 
t i Ö 

χ ω 

_* Ο N Ö 
Ό t i 
e -» Ό ο 

χ > << 

G c Ö 

*çr 
Χ 

Η Γ Ο 

-> ω 
e =L Ü η 

M ê 

2: 
3 
> 

*ω 
*ω Ο 

ο. -> 
§ - σ 

.2 β" 
Η » β 

S 
υ» <3 

^ω ρ 
ο . Ο 
Ο co 
s- ο Ö > -

~-> ο. Η -ω 

^ Ι 
Ι Γ \ | 
C-1 
σ> τ— ] 

Ι 

CO 
t -
CT» 

ο 
C-
σ\ 
*~ 

t— 
σ> τ — 

CM 
t -
ΟΛ 
r~ 

ο 
C— 
σ\ 

tr\ 
un» 
t ' 
en τ — 

CM 
C'
eri 
r— 

Ο 
c-
en τ — 

A 
LO. 
t ' 
en <r— 

CM 
t ' 
en t— 

ο 
t r-
cn ,~ 

ρ-
j e 
Η 

ί: 

Οι 

ω 
J3 
^s 

m e o ^ o o t o t - c o c o CM en 
· « · * · * ν * · * * » * » · » * * * » 

^ - K N T - V O en en CO Ο CMLTN 

[ Λ W τ - ( Λ - Φ U ) CTiCO Cn CO 
« » » • ί · * · « « · « · * · » · » 

^ • • ^ W t X T ì C T i r o O CM t f \ 
•r— 

^ - i T - T - C M C O ^ h t - O O t - i r * 
· > » · > · » · » » . · > · * « · » LT\ * φ CM VO Cn en Cn Ο ( r \ t -

* j - CM CO - r - t ^ O F - T - C O C D 
0tr «>fc * « t * * » « t « f e « t « k 

T - r J - C M V O N ^ - ^ - C M O CO i -
t O C M v - C M t O - r - ^ t - C O C M 

t - C O N ^ C n C M c n C O V O C J \ T -

· » · . » * » · · * · . · > « . · » •r- - φ ^ h CO " ^ ( Λ «Φ τ - ^ CT» 
t c \ C M « r - C M t O v . f - ' 5 T t - C 0 · « -

D - m t c \ ^ c n v £ ) C O C M t o c n 
•ν · » · » · > · » · > » · * · > · » 

Cn Un UT\ \£) CM t O CM t A ΝΛ τ -
C M C M - r - C M t O i - ^ t - C O CM 

τ - ν£) MD t o GO VO t O CT) «Ρ-
· » * t «t- · » «h «fc «h. · * *> 

CM co to c- c- ο cn to ·<- t— 
C M C M C M T - C M ^ J - T - ^ - t o 

IT\ t O τ - Ο t-Λ Lf\ t O Cn ϋΛ 

^ * ·*. ^ · » · * · * · » · « •»- CO <=-.h C— t— τ - Ο L n v o ^ 
C M C M C M V - C M ^ C M T - t o 

C T \ C 0 ( T i L r \ t O C 0 " ^ M D -»-CM 
«te · » # t · * ' · % . · * « l «t · «k *% 

W t - 0 0 t > t - Ο Ο K M > I > 
C M C M C M T - C M ^ - C M I - t o 

^ - C - C n v £ > t - C M T - T - C M 
« ν · « · « «\ · « ·>» »h «* «« 

iOt^T-cr>o>if\çnvo ir-Lr, 
^ u ^ i - V O ^ f - C M t O C M « c - t o 

LPiC— LOiCÛ %}-CM K X t a t O V O 
• ί · » * · * · * · » » » « * · » « » 

C M C M C T i V j D C O L P I V O CMV£) CM 
v h - ^ - L T v ^ h C M K ^ C M v - t O 

t r- er* OJ •<- s h i n « t 
· * <K Wk> 9*. «h * «b 

C M C M C 0 C T > O ' s D t ~ C M V D r O 
' i ^ t Ι Λ " t Κ Μ Λ OJ τ - t o 

Ο ö 

Q. > 
» ö 

ö Ο ö b» ö 
N_> c a ^ j I > V J 

Ο > ö b i < o u « o ö 

i - l ^ ^ W ö p q b v j H J 

S J U Ö P O ^ ; · ο. Ö t£ 
fihhH^OSH<Ö 



2?0 -

fed 

ι» 

i& 

fr! 

Ο Ο -~ ITI ΙΑ Ι 
r i u·. 11 Λ ο ci· 

•ο" c o Γ* ο> «J 
Λ η i f t <t η Ν 

;*û 3 &• ir. ^î <c ο 
ιί\ tv t·? ut ο . "Ν co 
^ Λ <ί Ν « · • · -

1!Λ ij Λ Λ Ο ^ Ο 

κ-ι va >-•· ΙΑ *f ο ο 
•ν; ιο -ο r". Ο 

CM Ο ΙΑ ί' ΙΑ ΙΑ Ο 
en f* ΙΛ ο fy' W 

Γ« Ο ΙΛ t · 1Λ ϊ ι 

" cî r^ «î ο*. <ν 

«* 

f- 8 Λ ·- * 

ο ό Ρ* »."ν r -

ο* ο" ΑΤ ο" -^ 

ΙΑ ·.£ 

ο* ο* - * 

, $ 
•^ μ-t ! ^ tri <ο 

9» 
ΙΑ ΙΛ CTi " * , t— Ki ι 

« t 

Ι Α 
D_ W 

ΪΓ α* 

.-3 rV 
a» r-

Ι Α 

7̂  
ο 

f 

Q 
Ο 

£ 
Ι Α 

. ΙΑ 

Ο 

v r 

Ο 

w 

Ο 

• , ; • 

Ο 

t -

ο ο «Γ ο ο ο r-
α ί Κ\ ".* ΙΑ »ο r- ·Λ 

*\ 
ΙΑ ΙΑ ΙΑ ΙΑ _ if 

σ e- Λ; te r- ο t-
en »Λ υ> e t tu ιυ ο 

ΙΛ ΙΑ Ι«1 C ' ΑΙ Ο 

«* κ\ -Ο «Λ ι ^ « ί 

ρ Β « «ο η 

3 3 * * 5 
J -! . · . . ' V.1 

1 , 1 . κ IJ ί'ι 

S, 

3 & 

V^ Vi 

E i 
4ί I 
,1 ,1 

fi 
»M 

ι -

r". 

11 
\S -ω 

ä* 

dp 
15 -η 
t > r-

8* 

M -f 

il μ 
hfl 

pig 

M 8« 

Vi 
q ? 

!-î 10 
C* I-» 



- 279 -

μέ εξαίρεση τή Γερμανία, σέ σχέση με τ ί ς αντίστοιχες εισφορές, στη* 

χώρα μας·, Lì) Τό υψος των εισφορών των ασφαλισμένων στή χώρα 

μας -είναι υψηλότερο άπό τ ί ς αντίστοιχες εισφορές στή Γαλλία καί 

'Ιταλία, 'ίσο περίπου μέ τό* Βέλγιο καί τό Λουξεμβούργο καί χαμηλό

τερο άπό τ ί ς αντίστοιχες εισφορές στη Γερμανία καί την 'Ολλανδία. 

Lit) Οι συνολικές εισφορές των κλάδων οικογενειακών επιδομάτων 

καί ασθενείας είναι σημαντικά υψηλότερες στίς πρώτες εξι χώρες 

της ΕΟΚ άπό τ ί ς αντίστοιχες εισφορές στή χώρα μας, ένώ,οί εισφο

ρές του κλάδου συντάξεων είναι στό Βέλγιο καί τό Λουξεμβούργο 

περίπου ϊσες μέ τίς-εισφορές στη χώρα μας καί σημαντικά υψηλότε

ρες στή* Γερμανία, τήν 'Ιταλία καί την 'Ολλανδία· 

*Η κρατική συμμετοχή στή χρηματοδότηση των φορέων κοινω

νικής ασφαλείας είναι σημαντική στίς χώρες πού £χουν εθνικά συστή

ματα κοινωνικής ασφαλείας, Μεγ. Βρεττανία, 'Ιρλανδία, Δανία. Η 

έκταση της συμμέτοχης διαφοροποιείται, τό 1972 κυμάνθηκε μεταξύ 

44$ (Μ. Βρεττανία) - 89$· (Δανία) του συνόλου των* εσόδων γιά τήν 

κοινωνική ασφάλεια. Στίς υπόλοιπες χώρες της ΕΟΚ η κρατική συμ-

μετοχή είναι μάλλον περιορισμένη, τό 1072 κυμάνθηκε μεταξύ 14$ 

('Ολλανδία) - 32$ (Βέλγιο) τοϋ συνόλου των εσόδων των φορέων άσφα-

.*• λίσεως. Στην 'Ελλάδα τό αντίστοιχο ποσοστό της κρατικής συμμετο

χές (επιχορηγήσεις καί κοινωνικοί πόροι) ίταν τό 1972 της τάξεως 

του 2C$. '.Από σχετικές ενδείξεις ^προκύπτει δτι η συμμετοχή του* 

Κράτους στή χρηματοδότηση των, φορέων πού^εντάσσονται στό γενικό 

καθεστώς κοινωνικής άσφαλ^ας %εϊναι στ,ή.χώρα μας ,άπό τ ίς χαμηλό

τερες των χωρών της ΕΟΚ, μέ εξαίρεση τή Γαλλία. 'Λντίθετα, η κρα

τική συμμετοχή στίς δαπάνες ασφαλίσεως των αυτοτελώς απασχολούμε-

νων καί τών ελεύθερων επαγγελματιών φαίνεται δτι είναι υψηλότερη 

στή χώρα μας σέ σχέση μέ τήν αντίστοιχη συμμετοχή στίς χώρες της ΕΟΚ. 
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6. Συμπεράσματα 

*Απ6 τίς διαπιστώσεις της προηγούμενης άνασκοπήσεως προ

κύπτει^ δτι δέν θά υπάρξουν συγκεκριμένες καί άμεσες δεσμεύσεις 

δσον άφορα τήν κοινωνική προστασία άπ<5 τήν ένταξη' μας στην EQK. 

Δέν.θά πρέπει δμως να παραγνωρίζεται, δτι οι επιδιώξεις στον το

μέα τΐ)ς κοινωνικές προστασίας εντάσσονται στους γενικότερους κοι

νωνικούς προσανατολισμούς τ?*ς ΕΟΚ, πού αποβλέπουν νά* προωθήσουν 

τή βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως καί εργασίας των εργαζομένων, 

ώστε νά δημιουργήσουν σταδιακά οι προϋποθέσεις γιά τήν εξίσωση 

τους (αρ9·ρ· 17 τ?*ς Συνθήκης της Βίμης). Λόγω του* χαμηλοο ποσο

στού τών πύρων πού διατίθενται γιά τή"ν κοινωνική προστασία στή 

χώρα μας θά πρέπει νά αναμένονται έμμεσες επιπτώσεις. Μακροχρό

νια συνεπώς θά διαμορφωθούν τάσεις γιά τή βελτίωση της κοινωνι

κές προστασίας, προκειμένου νά αμβλυνθούν οι αποκλίσεις καί νά 

εναρμονισθεί σταδιακά τύ επίπεδο προστασίας στή χώρα μας μέ τά 

αντίστοιχα επίπεδα στίς χώρες της ΕΟΚ· 

Θά απαιτηθούν πρόσθετοι πύροι γιά τήν κοινωνική προστα

σία καί θά πρέπει νά υπάρξει ορθολογικός συντονισμός του οικονο

μικού* καί κοινωνικού* προγραμματισμοί, ώστε νά αποτραπούν δυσμενείς 

επιπτώσεις στην οικονομική" ανάπτυξη τη*ς χώρας. Ιδιαίτερη προσπά

θεια θά πρέπει νά καταβληθεί μακροχρόνια γιά τή βελτίωση της προστα

σίας του* κλάδου ασθενείας καί των οικογενειακών επιδομάτων καί 

τή βελτίωση του* επιπέδου προστασίας τών αγροτών, δπου παρατηρείται 

αξιόλογη υστέρηση σέ σχέση μέ τήν ΕΟΚ. 

'Από τήν ένταξη μας στην ΕΟΚ θά προκύψει βέβαια άμεση υπο

χρέωση γιά τήν αποδοχή τών ρυθμίσεων πού αφορούν τους μισθωτούς 
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πού μετακινούνται μέσα στην Κοινότητα. Κρίνεται συνεπώς αναγκαία 

ή μελέτη γιά τό συντονισμό της νομοθεσίας της κοινωνικής ασφαλί

σεως της χώρας" μας μέ τή* νομοθεσία (κανονισμούς) της ΕΟΚ. Σημειώ-

-νουμε δτιθά πρέπβΐ νά διαφυλαχθεί τυχόν ευνοϊκότερη προστασία, 

πού απορρέει από τίς διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας τίς 

ν
οποιες έχει συνάψει ή χώρα μας μέ χώρες'της ΕΟΚ.• 

Προκειμένου εξάλλου νά* επιτευχθεί ακριβές ποσοτική* στάθμι-

ση του επιπέδου προστασίας στή χώρα μας σέ σχέση μέ τό επίπεδο 

τον χωρών της ΕΟΚ, απαιτείται η εναρμόνιση της πληροφορήσει χ\,& 

τή*ν κοινωνική ασφάλιση μέ'τό πεδίο καλύψεως καί τίς μεθόδους ορ

γανώσεως της ειδικής έρευνας COMPTES SOÖIÄTOC η SOCIAL ACCOUNTS 

το0 Γραφείου Στατιστικής των Εύρωπαϊκον Κοινοτήτων γιά νά έπίτευ-

χθεΤ συγκρ-ισιμότητα τΐδν δεδομένων καί'νά επισημανθεί τό πραγματι

κό εδρος των αποκλίσεων τοΰ επιπέδου προστασίας τ?\ς χώρας μας από 

τό αντίστοιχο επίπεδο των χωρών της ΕΟΚ. 
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IX· ΣΖΝΟΈΕ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ TUE ΟΜΑΔΑΣ 'ΕΡΓΑΣΙΑΣ-. ..• 

• J ΓΙΑ T M ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

*Η αντιμετώπιση των προβλημάτων τοϋ συστήματος τη"ς κοινω

νικές ασφαλίσεως απαιτεί σοβαρές μεταρρυθμίσεις γιά νά διασφαλι

στεί η εφαρμογή των γενικών άρχων της κοινωνικές ασφαλίσεως καί 

ή ενότητα δσον άφορα τη* μεθόδευση της καλύψεως των κίνδυνων, τή 

χρηματοδότηση καί τή διοίκηση τοϋ συστήματος. 0ά απαιτηθεί μακρο

χρόνια προσπάθεια. Στή διάρκεια τοϋ Προγράμματος 1976-80 κρίνε

ται αναγκαία ή επέκταση τη*ς κύριας ασφαλίσεως γιά σύνταξη καί 

ασθένεια στο* σύνολο του πληθυσμού καί'ή διασφάλιση βασικών προϋπο

θέσεων γιά τήν ορθολογική λειτουργία τοϋ συστή*μάτος καί τή βελ

τίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας. Οι επιδιώξεις καί 

τά μέτρα πολιτικής θα* "πρέπει νά εναρμονιστούν μέ τζς οί-κονομικές 

δυνατότητες καί τίς αναπτυξιακές επιδιώξεις τ % Χώρας, τίς προσδο

κίες τον διαφόρων ομάδων του* πληθυσμοϋ καί τίς θέσεις τους'· δσον 

άφορα τή* δομή της ασφαλίσεως, τίς δυνατότητες αντιμετωπίσεως του* 

απαιτούμενου ύψηλη*ς στάθμης επιτελικού* καί διοικητικού* £ργου καί 

μέ τή βασική αρχή τοϋ σεβασμοϋ των κεκτημένων δικαιωμάτων. Λόγω 

της κρισιμότητας τον προβλημάτων δίνεται Ιδιαίτερη προτεραιότητα 

στην αντιμετώπιση των αδυναμιών τοϋ κλάδου ασφαλίσεως ασθενείας 

καί της διοικήσεως τοϋ συστήματος. 

Οι επιδιώξεις καί τά μέτρα πολιτικής πού προτείνονται 

είναι τά ακόλουθα: 

Κλάδος συντάξεως 

Κύρια ασφάλιση 

α· Γενίκευση της κύριας ασφαλίσεως γιά σύνταξη: 
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U *H υπαγωγή τοϋ συνόλου του ενεργού -πληθυσμού στους
 j 

υφιστάμενους φορείς· 

ίί.
 ι
Η επέκταση της ασφαλίσεως του γενικού φορέα' 3ΧΑ σέ 

εθνική κλίμακα. 

Ltt. Η χορήγηση συντάξεως άπό τ<5ν ΟΓΑ σέ άτομα πού μετα

κινήθηκαν άπό τίς αγροτικές περιοχές σέ μεγάλη ηλικία καί δεν 

μπορούν νά συμπληρώσουν τίς απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδο

τήσεως στην αστική ασφάλιση. 

β. Διαφύλαξη των υγειων προϋποθέσεων απονομής παροχών του 

γενικού φορέα IKâ καί σταδιακή προσαρμογή στίς προϋποθέσεις αυ

τές της προστασίας των κλαδικών φορέων ασφαλίσεως μισθωτών: 

Ι. *Η διατήρηση των χρονικών προϋποθέσεων καί του ορίου 

ηλικίας κατά κατηγορίες εργαζομένων πού Ισχύουν γιά τ<5 ΙΚΑ καί η 

αποτροπή της αδικαιολόγητης διευρύνσεως του κύκλου των υπαγομένων 

στον κανονισμό βαρέων καί ανθυγιεινών επαγγελμάτων. 

II, Η σταδιακή αύστηροποίηση των ευνοϊκότερων προϋποθέ

σεων δσον άφορα τό δριο ηλικίας των κλαδικών φορέων ασφαλίσεως 

μισθωτών, ώστε νά εναρμονιστεί μέ τό προβλεπόμενο γιά τό ΙΚΑ. 

Νά διατηρηθούν οι ευνοϊκότερες διατάξεις πού δικαιολογούνται άπό 

τίς ειδικές- συνθήκες απασχολήσεως. -

iti. Η σταδιακή κατάργηση των διατάξεων των κλαδικών φο

ρέων μισθωτών πού προβλέπουν τή συνταξιοδότηση λόγω απολύσεως τί 

παραιτήσεως ανεξάρτητα άπό τό δριο ηλικίας ηα{ η σταδιακή προσαρ

μογή στίς διατάξεις του ΙΚΑ του κύκλου τόδν δικαιούχων συντάξεως 

μελών οικογενείας, των χρονι-κων προϋποθέσεων καί του ορίου ηλικίας 
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γιά τήν απονομή συντάξεως λόγω θανάτου στις κόρες' ασφαλισμένων 

η συνταξιούχων. . . · .;-

ίν. *Η βαθμιαία ευθυγράμμιση των συντάξεων των κλαδικών 

φορέων ασφαλίσεως μισθωτών, ή προστασία των οποίων
(
 υπολείπεται, 

στό επίπεδο συντάξεων του ΙΚΑ, με* τίς ϊδιες προϋπόθεσειςρσον 

άφορα τό χρόνο ασφαλίσεως, τίς αποδοχές καί τή χρηματοδότηση. Μέ 

τά μέτρα αυτά θα επιτευχθεί ενιαία μεθόδευση τής προστασίας των 

μισθωτών. 

γ. Βελτίωση της προστασίας των βασικών φορέων, ΙΚΑ, ΟΓΑ, 

TEBE: 

ί» *Η βελτίωση τον συντάξεων των παλαιών
:
 συνταξιούχων 

ΙΚΑ. Θά απαιτηθεί ή σταδιακή* αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών κλά

σεων δλων των παλαιών συνταξιούχων. 

.. :··.·.. tu *Η διαφοροποίηση των κατώτατων ορίων συντάξεων ΙΚΑ 

ανάλογα μέ τά ρΐκογενειακά βάρη. Βασική, προϋπόθεση γιά τή*ν εφαρ

μογή της ρυθμίσεως αυτής είναι ή σταδιακή* κατάργηση των αναλογι

κών προσαυξήσεων των συντάξεων γιά οικογενειακά βάρη πού ευνοούν 

τίς ανώτερες εισοδηματικές ομάδες των μισθωτών. 

Hiß *Η αναμόρφωση το3 συνταξιοδοτικού καθεστώτος τοϋ, TEBE 

γιά τή βελτίωση των συντάξεων. Κρίνεται αναγκαία ή ριζική ανα

μόρφωση τοο συστήματος υπολογισμού των εισφορών καί η θέσπιση 

ελεγχόμενης αυτόματης αναπροσαρμογής εισφορών καί συντάξεων. 

•ίν. *Η βελτίωση τοο ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως τοϋ 

ΟΓΑ όσον άφορα τίς χήρες καί τίς άγαμες αγρότισσες. .-·..,. 

' :
 ν% *Η μελέτη γιά τήν απονομή άπό τόν ΟΓΑ ̂συντάξεων λόγω 

θανάτου· 
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vi. *H μελέτη γιά τη θέσπιση συστήματος ελεγχόμενης ανα

προσαρμογής των συντάξεων του ΟΓΑ. 

viu *Η μελέτη για τη βελτίωση της προστασίας των άγρεργα-

των πού υπάγονται στον ΟΓΑ. 

δ.'Επέκταση καί εκλογίκευση του θεσμού της διαδοχικής 

ασφαλίσεως: 

• ι .
 Λ

Η αναμόρφωση του θεσμού της διαδοχικής ασφαλίσεως· 

ι
0 θεσμός νά Ισχύει μόνο γιά τους κλασικούς ασφαλιστικούς κινδύ

νους, ή δαπάνη συνταξιοδοτήσεως νά επιμερίζεται PRO RATA TEMPORIS 

μεταξύ των φορέων, νά εφαρμόζονται δηλαδή* οι αρχές τών
(
 διμερών 

συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας. Στή*ν αρχή του επιμερισμού PRO 

RADA TEMPORIS θά υπόκεινται καί τά κατώτατα δρια συντάξεων πού 

τυχόν θά εϊναι καταβλητέα άπό κάθε φορέα. 

il·-. Η σταδιακή γενίκευση της άρχης της διαδοχικής άσφα-

λ-ίσεως μεταξύ του-.Δημοσίου καί του Ιδιωτικοί τομέα γιά τίς περί-' 

πτώσεις των κλασικών ασφαλιστικών κινδύνων καί μέ τήν προϋπόθεση 

δτι ο χρόνος πού συνυπολογίζεται δέν θά είναι μεγαλύτερος άπό 5 

χρόνια καί θά λαμβάνεται υπόψη τόσο γιά τη* θεμελίωση δικαιώματος 

δσο καί γιά τη*ν προσαύξηση των συντάξεων · 

ε. Περιστολή* των άντιασφαλιστικων καί χαριστικών ρυθμίσεων: 

ι, Η μελέτη τοο προβλήματος της παράλληλης ασφαλίσεως γιά 

τήν κατάργηση τών αιχμών ασφαλίσεως. 

ÎÎ. _ Η ενιαία ρύθμιση της συρροής συντάξεως κα(.*ά|Ιοιβης 

1.-, Σοβαρές επιφύλαξε ι ς-γιά τό μέτρο αυτό διατύπωσε ò κν. Αργυρό
πουλος.' *Φρονει δτι ο χρόνος πού συνυπολογίζεται πρέπει νά 

ν λαμβάνεται υπόψη μόνο γιά τήν προσαύξηση τών συντάξεων; 
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εργασίας (εργασία συνταξιούχων)· 

στ·'Αναμόρφωση της συνταξιοδοτικής προστασίας του Δημοσίου; 

w Ή σύνταξη νέου συνταξιοδοτικοί? κώδικα. 

Lu Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στα ΝΠΔΔ. 

til, *Η αναγνώριση χωρίς περιορισμούς της προϋπηρεσίας 

στό Δημόσιο καί τα ΜΙΔΔ γιά τήν οποία προβλέπεται αμοιβή* μέ ημερο

μίσθιο. 

tv. *Η βελτίωση της κατώτατης συντάξεως του Δημοσίου. Νά 

θεσπιστεί ή σύνταξη τοϋ 6ου βαθμού μέ 15ετή ασφάλιση σάν κατώτατο 

opto συντάξεων. 

ν. Η σταδιακή* αύστηροποίηση των απαιτούμενων χρονικών 

προϋποθέσεων γιά τή συνταξιοδότηση των γυναικών πού δέν' έχουν 

άνή*λικα παιδιά καί εναρμόνιση'· τους μέ τό καθεστώς πού ισχύει γιά 

τους άνδρες. * ·* ·._ 

• * • 

vt· *Η μελέτη γιά τή*ν αναμόρφωση τοϋ συνταξιοδοτικού* καθε

στώτος' τδ3ν γυναικών υπαλλήλων μ£ ανήλικα παιδιά. Οι υφιστάμενες 

διατάξεις δέν εξυπηρετούν ασφαλιστικές αρχές καί θά πρέπει νά 

ερευνηθεί ή σκοπιμότητα τους. 

vît. *Η κατάργηση της υποχρεωτικές αποχωρήσεως * από τήν 
1 

υπηρεσία μέ 35ετία εφόσον ο ασφαλισμένος είναι 56 έτων · " 

ν ί ι ί . Η καθιέρωση αναλογικοί; συστήματος υπολογισμού' των 

1# Σοβαρές επιφυλάξεις γιά τό μέτρο διατύπωσαν οι κ.κ. -'Αργυρό-» 

->πουλος καί Παπαγεωργίου. *0 κ. 'Αργυρόπουλος φρονεί δτι ο θε

σμός είναι υγιής καί ανταποκρίνεται στίς σύγχρονες τάσεις καί 

αρχές της κοινωνικές ασφαλίσεως. 
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συντάξεων γιά νά αμβλυνθεί~η προοδευτική κλιμάκωση των συντάξεων 

άπό τό 25-35 έτος υπηρεσίας· 

ιχ» Ή σταδιακή εξίσωση της προστασίας των παιδιών, αρ

ρένων καί θηλέων, μελών οικογένειας, λόγω θανάτου του ασφαλισμέ

νου ή του συνταξιούχου χωρίς να θιγοϋν*· κεκτημένα δικαιώματα. Ειδι

κότερα προτείνεται ή παράταση της συνταξιοδοτήσεως μέ^ρι τό 25ο 

'έτος των αρρένων εφόσον σπουδάζουν καί η μελέτη γιά τή* διακοπή 

της συντάξεως τον θηλέων μετά τήν ενηλικίωση τους έστω καί αν παρα

μείνουν αγαμα. 

χ. Η μηχανοργάνωση του αρχείου της υπηρεσίας συντάξεων. 

'Επικουρική ασφάλιση 

α.'Εξυγίανση της επικουρικής-ασφαλίσεως: 

t . Ή μελέτη γιά τή* χάραξη πολιτικής γιά τήν επικουρική 

ασφάλιση. 

i t · Η μελέτη τοϋ θέματος των κοινωνικών πόρων πού θεσπί

στηκαν γιά τους φορείς επικουρικής ασφαλίσεως. 

i t i . Η μελέτη γιά τόν καθορισμό ορθολογικής συσχετίσεως 

των εισφορών ασφαλισμένων καί εργοδοτών. 'Επιβάλλεται η αναμόρ

φωση μετά τήν πρόσφατη ρύθμιση γιά τό ΙΚΑ πού βελτίωσε τ ί ς συν

θήκες προστασίας της κύριας ασφαλίσεως. 

ΐν·*Η σταδιακή προσαρμογή των προϋποθέσεων καί του ύψους 

των παροχών στίς υγιείς ασφαλιστικές αρχές σέ συσχετισμό καί μέ 

τό υψος των παροχών της κύριας ασφαλίσεως· 
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Κλάδος ασθενείας 

α· Γενίκευση ττ̂ ς ασφαλίσεως του πληθυσμοί* γιά ασθένεια: 

ί. Η ύποχρεωτική* υπαγωγή* στή*ν ασφάλιση των υφιστάμενων 

φορέων των ομάδων του πληθυσμοο πού δέν καλύπτονται. 

tt. *Η μελέτη γιά τή*ν υπαγωγή στό ΙΚΑ ομάδων του μη* ενερ

γοί πληθυβΡ^ου πού δέν έχουν ασφαλιστική κάλυψη. 

β« Συνεργασία των φορέων γιά τδ συντονισμό* τοϋ* επιτελούμε

νου δργου καί τή*ν ορθολογική αποκέντρωση των υπηρεσιών στην περι

φέρεια: 

Ι« *Η ανάθεση στους φορείς ασφαλίσεως πού διαθέτουν ευρύ 

δίκτυο υπηρεσιών της περιθάλψεως των ασφαλισμένων άλλων φορέων ,μέ 

απόδοση της σχετικής δαπάνης. 

it.
N
 *Η σύσταση κοινού συλλογικού οργάνου των αρμόδιων φο

ρέων γιά τδ συντονισμό τοϋ &ργου, τή* συνεργασία γιά τόγ προγραμ^-

Λ
ματισμό του δικτύου των υπηρεσιών, τή*ν κατάρτιση συμβάσεων μέ 

τίς κλινικές καί τόν αποτελεσματικό έλεγχο του τρόπου λειτουρ

γίας τους. 

tit· *Η καθιέρωση τοϋ θεσμού των πολυδύναμων μικτών υπηρε

σιακών κλιμακίων συνεργασίας γιά τη* διεκπεραίωση διοικητικοί έρ

γου. Τά παραπάνω μέτρα θά συμβάλουν στη* διασφάλιση αποτελεσματι

κές προστασίας. 

γ. Σταδιακή εναρμόνιση^ τοϋ επιπέδου προστασίας τών φορέων, 

πού η περίθαλψη* τους υπολείπεται, στό επίπεδο τοϋ ΙΚΑ καί βελ

τίωση τοϋ τρόπου πραγματοποιήσεως της περιθάλψεως στό ΙΚΑ, TEBE, 

ΟΓΑ καί άλλους φορείςs 
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"Οσον άφορα τό ΙΚΑ, προτείνονται: 

ι, *Η γενίκευση του οικογενειακού γιατρού καί μελέτη 

γιά τήν πιό αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του θεσμοϋ· 

Lt.. Η σταδιακή επέκταση της καλύψεως των αναγκών κλει

στής περιθάλψεως σε νοσοκομεία του Δημοσίου. Προτείνεται- η κατα

σκευή νοσοκομείων άπό τδ ILA σε συνεργασία με τό αρμόδιο. Υπουρ

γείο, στά" πλαίσια ενός εθνικού προγράμματος γιά τή νοσοκομειακή 

υποδομή, καί η διασφάλιση επαρκούς αριθμού συμβατικών κλινών στά 

κρατικά νοσοκομεία των μεγάλων αστικών κέντρων, προκειμένου νά 

επιτευχθεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας γιά τά σοβαρά του

λάχιστον περιστατικά. 

Ill, *Η μείωση τοΟ μέσου αριθμού επισκέψεων άνά γιατρό. 

Τό μέτρο νά* εφαρμοστεί δοκιμαστικά σ'ορισμένα υποκαταστήματα γιά 

νά αξιολογηθεί ή αποτελεσματικότητα του στή βελτίωση της ανοικτής 

περιθάλψεως. 

Ιν.
 ι
Η αποκέντρωση των πολυϊατρείων στά μεγάλα αστικά 

κέντρα. Νά καταρτιστεί ειδικό πρόγραμμα γιά τήν ανέγερση νέων 

πολυϊατρείων καί τόν εύπρεπισμό των υφιστάμενων. 

ν, Η αύξηση του αριθμού των γιατρών πού υπηρετούν στό 

ΙΚΑ. 

·•· -
 :
 v u *Η μελέτη νέων θεσμών ανοικτής περιθάλψεως-(GROUP 

PRACTICE, κέντρα υγείας) καί της αποτελεσματικότητας τους στή 

βελτίωση της περιθάλψεως» 

vile Η μελέτη γιά τήν αποτελεσματικότερη κάλυψη της μαιευ

τικής περιθάλψεως. ·.. ^ 
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viti· *H αναμόρφωση της νομοθεσίας γta τα επιδόματα ασθε

νείας καί μητρότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές προστα

σία« "Οσον άφορα τά επιδόματα ασθενείας ή αναμόρφωση της νομοθε

σίας θά άφορα τίς περιπτώσεις για τίς οποίες απαιτείται η απου

σία το0 μισθωτού* άπό τήν εργασία γιά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

άπό 1 μήνα. 

ίχ
#
 *Η θέσπιση συμμέτοχης στίς επισκέψεις σέ γιατρούς 

ειδικότητας δταν ò ασφαλισμένος προσφεύγει άπ'ευθείας, γιά νά επι

τευχθεί πειθαρχημένη κατανάλωση. 

χ.
 ι
Η ανάπτυξη'του έργου των επιτελικών καί ελεγκτικών 

υγειονομικών οργάνων γιά τή βελτίωση της ποιότητας τ?)ς περιθάλ

ψεως· . . : , » ; 

> . "Οσον άφορβ τό TEBE, προτείνονται: 

Ι, Η παροχή φαρμακευτικής περιθάλψεως καί η κάλυψη των 

άναγκον ανοικτής περιθάλψεως των ασφαλισμένων άπό γιατρούς όλων 

των ειδικοτήτων άφοϋ εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προσαρμογές των 

ασφαλισμένων.. 

li. Ή μελέτη της αποτελεσματικότητας του συστήματος ανοι

κτής περιθάλψεως προκειμένου νά αποφασιστεί η επέκταση, ή αναπροσαρ

μογή η* ή αντικατάσταση του. 

ill* *Η ανάθεση, μέ σύμβαση, της περιθάλψεως iG5y.
:
ασφαλισμέ

νων στίς αγροτικές καί ημιαστικές περιοχές στους αγροτικούς, για-. 

τρούς καί στίς υπηρεσίες του ΙΚΑ. στίς λοιπές περιοχές· ; '). .;:, 

"Οσον άφορα τόν ΟΓΑ, προτείνονται: „Jj 

ι. *Η σταδιακή ουσιαστική διεύρυνση της φαρμακευτικές 
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περιθάλψεως του ΟΓΑ. *Η χορήγηση των φαρμάκων θά πρέπει νά γίνεται 

μέ τό* υφιστάμενο σύστημα μέχρι να μελετηθεί σύστημα διανομής πού 

νά έξασο|}αλίζει τόν έλεγχο της χρησιμότητας καί τήν κανονική διά

θεση.' J · 

Ι ΐ . Η παροχή υπηρεσιών ανοικτής περιθάλψεως άπό γιατρούς 

ειδικοτήτων. Η περίθαλψη νά παρέχεται ατά εξωτερικά ιατρεία τον 

επαρχιακών νοσοκομείων καί στους υγειονομικούς σταθμούς πού θά 

πρέπει νάνεπανδρωθούν μέ γιατρούς βασικών ειδικοτήτων γιά νά δια

δραματίσουν ρόλο πολυΐ'ατρείων, πού νά συμπληρώνουν τό δίκτυο των 

αγροτικών Ιατρείων. Τό μέτρο ν ά εφαρμοστεί κατ 'αρχή* ν δοκιμαστί,-

κά σέ 2-3 νομούς της χώρας καί νά γενικευτεί σταδιακά* 

i l l . Η ανάληψη της δαπάνης· γ ιά τη* μετακίνηση των αγροτών 

στά εξωτερικά ιατρεία καί τά νοσοκομεία τη\ περιφέρειας τους εφόσον 

παραπέμπονται άπό τόν.αγροτικό γιατρό. 

"Οσον άφορα τους λοιπούς φορείς, προτείνονται: 

Ι . II υποχρέωση δλων των φορέων, πού υπολείπονται, νά 

διαοφαλ^σουν τήν έκταση των παροχών του γενικού φορέα ΓΚΑ. Σέ 

περίπτωση αδυναμίας νά υπαχθούν στό ΙΚΑ. · 

lit Η επιδίωξη κατά τό δυνατόν της καλύψεως τ55ν αναγκών 

ανοικτής περιθάλψεως άπό γιατρούς πού αμείβονται μέ μισθό η" κατά 

κεφαλήν ασφαλισμένου. 

iti« Η διαρκής ενημέρωση καί ο εκσυγχρονισμός της ονοματο

λογίας των Ιατρικών πράξεων, ή ορθολογική κοστολόγηση των πράξεων 

καί καθιέρωση συστήματος αναπροσαρμογής των τιμών ανάλογα μέ τό 

κόστος ζωής. Μέ' τό μέτρο αυτό θά περιοριστεί ή επιβάρυνση το$ 
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ασφαλισμένου μέ τύ πραγματικά κόστος καί ή καταγγελία των συμβά

σεων άπύ τους γιατρούς. 

/•• «· iv. *Η θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών γιά τύν έλεγχο 

ττίς χρησιμοποιήσεως των ύπηρεσνων στους φορείς πού λειτουργούν 

μέ τύ σύστημα της κατά πράξη αμοιβής προκειμένου νά* αποφευχθεί 

αλύγιστη εξέλιξη της δαπάνης. 

V* *Η βελτίωση των διαδικασιών ελέγχου της δαπάνης περι

θάλψεως της Υπηρεσίας Περιθάλψεως Δημοσίων Υπαλλήλων. Νά επι

τευχθεί ή μηχανοργάνωση της - Υπηρεσίας καί ή αΰξηση του" ά^ιθμοΟ 

τον ελεγκτών γιατρών. . 

δ· Θέσπιση ορθολογικές πολιτικής γιά τή νοσηλεία: 

*Η μελέτη γιά τή*ν καθιέρωση ενιαίας τιμη*ς των.ιατρικών 

πράξεων ανεξάρτητα άπύ τή θέση νοσηλείας, γιά νά αποφευχθεί ή 

άδικη πρύσθετη επιβάρυνση τών ασφαλισμένων. 

ε· Διάθεση πύρων κατά προτεραιότητα γιά τή* βελτίωση της 

περιθάλψεως. 

» ΐ . Συμμετοχή τοο κράτους στή* δαπάνη γ ι ά τ ή ν περίθαλψη 

των χαμηλότερων είσοδηματικ&ν ομάδων τ ou πληθυσμοϋ· 

ιΓ· Αΰξήση των είσφορων ασθενείας έφύσον κρίνεται αναγκαία· 

Ι ι ι · Ευρύτερη συμμετοχή τοο ΟΓΑ στίς δαπάνες ανοικτής περί-

θάλψεως τον αγροτών« 
. . · « • • 

Κλάδος οικογενειακών επιδομάτων 

ι α# Σταδιακή επίτευξη ίσης προστασίας δσον άφορα τήν εισοδημα

τική ενίσχυση,της οικογένειας μέ ανήλικα παιδιά:-
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. Ι, *Η σταδιακή .προσαύξηση τών επιδομάτων τοϋ ΜΟΕΜ, προ

κειμένου να εξασφαλίζεται επίπεδο προστασίας. τό όποιο νά μη υπο

λείπεται άπό τ<5 προβλεπόμενο για τους μισθωτούς πού καλύπτονται 

άπό τ ι ς συλλογικές συμβάσεις εργασίας καί ή προσαρμογή τους στίς 

εξελίξεις των μισθών καί των τιμών· 
ν . % • · . ν 

II, Η σταδιακή αΰξηση των πόρων του M O M . 

îîlt Η μελέτη γιά τήν κατάργηση"της διαφοροποιήσεως των 
ι ·. . . * 

επιδομάτων του ΜΟΕΜ ανάλογα μέ τ ί ς ήμερες απασχολήσεως του προστά

τη τΫ)ς οικογένειας τό προηγούμενο έτος. 

β« Σταδιακή αποκατάσταση ορθολογικής λειτουργίας του θεσμόϋ: 

ι. Η μελέτη γιά τήν αναμόρφωση των μέτρων του γενικού 

συστήματος (ΐΤ.Δ, 1155/72) καί τό συντονισμό καί συνεργασία μέ 

τόν ΜΟΕΜ, προκειμένου να αποφευχθούν πρό πάντων τά κε«α*· καί οι 

επικαλύψεις. 

il« *Η μελέτη γι<ά τήν ανάθεση της εισοδηματικής ενισχύ

σεως των συνταξιούχων μέ ανήλικα παιδιά στό"ν MOM. 

Liu ιΗ μελέτη γιά"τδ συντονισμό τ^ς πολιτικής των. αρμό

διων υπουργείων γιά τά οικογενειακά επιδόματα* . 

Κλάδος ανεργίας 

α·'Αποτελεσματική κάλυψη των ομάδων των μισθωτών η απασχό

ληση τών οποίων παρουσιάζει ειδικά προβλήματα καί σταδιακή βελ

τίωση της προστασίας όλων τών μισθωτών: 

Ι . *Η μείωση τών προϋποθέσεων επιδοτήσεως καί ή παράταση 

τοϋ χρόνου επιδοτήσεως γιά τους ηλνκνωμένους μισθωτούς%Εΐ); ετών HGÉC 

πάνω· . ; ν . ;ϊ 
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ίί· *Η άμβλυνση των αυστηρών προϋποθέσεων επιδοτήσεως 

γιά τόύς νεοεισερχομένους στην αγορά εργασίας» 

ίίί. Ή μελέτη γta* τή διεύρυνση της διάρκειας επιδοτήσεως 

άπό τόν ΟΑΕΔ, γιά τόν αποτελεσματικά έλεγχο τών επιδοτούμενων άνερ

γων καί τό συντονισμό" των οργάνων ελέγχου ασφαλίσεως καί εργασίας. 

* Οργάνωση - Διοίκηση 

α. Αντιμετώπιση τών προβλημάτων βιοσιμότητας τον φορέων: 

1· *Η σταδιακή οικονομική εξυγίανση μέ τήν αποκατάσταση 

ορθολογικές συσχετίσεως παροχών καί εισφορών· 

lu Η μελέτη καί αντιμετώπιση του" προβλήματος τών κοινω

νικών πόρων» 

lûu ι
Η ανάληψη άπό τό κράτος της. επιβαρύνσεως τών φορέων 

γιά τή συνταξιοδότηση τών ομογενών καί τή μείωση τών εισφορών 

ορισμένων επιχειρήσεων. 

ιν· *Η αξιοποίηση τών διαθεσίμων τΐ)ς ασφαλίσεως· 

β.'Ορθολογική οργάνωση τών ασφαλιστικών φορέων: 

Ι, *Η αναμόρφωση καί εκσυγχρονισμός τών οργανισμών δλων 

τών φορέων· *Η κατάρτιση νέων κανονισμών οργανώσεως καί αρμοδιο

τήτων υπηρεσιών, μέ βασικό κριτήριο "τήνκαλύτερη απόδοση τ?)ς 

Διοικήσεως τοϋ συστήματος της κοινωνικής ασφαλίσεως. 

ιι· Η απλούστευση τών διαδικασιών γιά τήν ταχύτερη καί 

οικονομικότερη διεκπεραίωση τοο έργου. 
*\ *•_ V -

l i t · ..Ή ένταση καί ή επιτάχυνση τών προγραμμάτων μηχανορ

γανώσεως. 
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ί ν . * Η καθιέρωση ενιαίου συστήματος η* φορέα γίά τήν έϊσπρα-
• · . . . . . " * . . . . " • . * • . . . . . " - Ν r 

ξη των εισφορών. 
> . . . . · • · . . . . . . . ' · . s 

Γιά τή*ν πραγμάτωση των βασικών αύτων μέτρων απαιτείται 

η προώθηση σημαντικοί) νομοθετικοί έργου άπό τη* ν αρμόδια Γενική 

Διεύθυνση του 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών καί επιτελικού 

έργου υψηλής στάθμης άπό τους αρμόδιους φορείς, καθώς καί η δια

σφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Στή*ν προώθηση του έργου εφαρμο

γές του* Προγράμματος θά συμβάλει ή ενίσχυση των υπηρεσιών μέ επαρ

κές, εξειδικευμένο προσωπικό υψηλής στάθμης. 

Σύνοψη επιβαρύνσεων «.» ·* 

Η επιβάρυνση πού προβλέπεται δτι θά προκύψει άπό τά νέα 

μέτρα βκτι,μδται δτι θά είναι ή ακόλουθη κατά κλάδους καί ομάδες 

φορέων: 

'Οργανισμοί *Ασφ· Προσ. 

ασφαλίσεως Δημ. Υπαλ· 

Κλάδος συντάξεων 2.500 εκατ. δρχ. 1.240 εκατ. δρχ. 

Κλάδος ασθενείας 2.400 εκατ. δρχ· -

Κλάδος οικογενειακών 
επιδομάτων 2.500 εκατ. δρχ. -
Κλάδος ανεργίας 1.000 εκατ. δρχ. -

Σύνολο 8.400 1.240 

I I . 'Επενδύσεις 1976/80 

Κλάδος ασθενείας 1.100 εκατ. δρχ. -

Σημειώνεται δτι δσον άφορα τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 

θά απαιτηθεί ή εξεύρεση πρόσθετων πόρων γιά τη* διατήρηση του υφιστά

μενου επιπέδου προστασίας, γιατί οι νομοθετημένοι πόροι δέν είναι 
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επαρκείς για* τή οιασφαΧιση ' των παροχών στην 5ετία 1976/80. 'Εκτι

μάται στ ι γι<£ τή διατήρηση του υφιστάμενου επιπέδου προστασίας 

θά απαιτηθούν πρόσθετοι πόροι της τάξεως των 7·000 εκατ. 6ρχ# τό" 

χρόνο· 
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Π.ΙΙ.1 

• —• •
ν
-

ν,
-'

ν
" ΣΑΑ2ΕΙΣ ΔϊΜΟΣΙΟΥ ' 

Ι» Χαρακτήρας τοϋ':
θεσμόι? 

Ενόψει της κοινωνικής προστασίας πού παρέχεται ρ^ό τούς^ 

διάφορους ασφαλιστικούς φορείς, μπορεί να υποστηριχτεί βάσιμα 

δτι ^πληρέστερη μορφή κοινωνικής ασφαλίσεως^ άπό άποψη συντα-

ξιοδοΐικτίς προστασίας στή χώρα μας, είναι η παρεχόμενη στους δη

μόσιους υπαλλήλους (πολιτικούςκαίΛρατ.ιδικούς}..καί .σέ.. όσους :...... :ί:... 

εξομοιώνονται προς αυτούς, στους υπαλλήλους των 'Οργανισμών Τόπι-

κηΥ Αυτοδιοικήσεως, καθώς καί στους υπαλλήλους ορισμένων Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 

\ . ._ ··. "• • • .. •. . . . . . 

*Η προστασία συνίσταται στην ισόβια καταβολή άπό τό Δη

μόσιο, Δήμο η Κοινότητα καί ΜΙΔΔ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μη

ν ιαίας* συντάξεως γιά να εξασφαλίζουν τα όργανα των παραπάνω φο

ρέων τά μέσα συντηρήσεως των 'ίδιων καί των μελών των οίκογενειον 

τους, όταν τά δργανα αυτά αποχωρήσουν γιά οποιαδήποτε αίτια από 

τήν ενεργό υπηρεσία. 

Ως προς τή νομική μορφή της συντάξεως πού καταβάλλεται, 

άπό τό Δημόσιο Ταμείο διατυπώθηκαν κατά καιρούς διάφορες απόψεις, 

ανάλογες προς τά συστήματα συνταξιοδοτήσεως πού εφαρμόστηκαν 

εκάστοτε.......... 

ψπά χίνά *α ο̂ψή"'"η·~σόντΑξη είναι συ νεχιζΟ(ίενος μισθόςη ;/;··~" 

μισθός αργίας;" δηλαδή-μερική' προέκταση" τον μισθών πού λαμβάνονται 

κατάτή'δι*άρκεια·'τ^ς**ένεργοϋ υπηρεσίας". "·• """" " 

Σύμφωνα μέ άλλη άποψη ή σύνταξη θεωρείται σάν αποζημίωση ...Î;r 

δηλαδή παρέχεται στον υπάλληλο γιά τή βαθμιαία απώλεια της 
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ικανότητας του γιά εργασία, λόγω ττ*ς μακροχρόνιας υπηρεσίας του 

στό κράτος· Δέν αποτελεί δηλαδή εκδήλωση κοινωνικές πρόνοιας 

τοϋ* κράτους, αλλά δικαίωμα του* υπαλλήλου πού" πηγάζει άπό τήν πραγμα

τική υπηρεσία πού έχει προσφέρει» 

Τέλος υποστηρίχτηκε καί ή άποψη οτι ή σύνταξη, ή οποία 

συνίσταται σέ Ισόβια παροχή προς τά δργανα τΐ*ς πολιτείας, αποτε

λεί άσκηση Ιδιότυπης κρατικές πρόνοιας, προς μιά κατηγορία πολι-^ 

των, οι οποίοι ανάλωσαν τή ζωή τους στην υπηρεσία τ?*ς πολιτείας 

καί απομακρύνθηκαν απ'αυτήν λόγω γήρατος fi λόγω άλλων ειδικών συν

θηκών fi κατέστησαν ανίκανοι στην άσκηση των καθηκόντων τους fi 

έπαθαν άπό κάποιο πολεμικό γεγονός. 

'Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν καταβολή συντάξεως άπό τό 

Δημόσιο Ταμείο fi εις βάρος του* προϋπολογισμού* 'Οργανισμού* Δημο

σίου Δικαίου, είναι ή ύπαρξη οργανικού* fi ειδικού* νόμου μέ τόν 

οποίο ν'αναγνωρίζεται τό δικαίωμα γιά σύνταξη καί νά καθορίζονται 

οι προϋποθέσεις κάτω άπ'τίς όποιες θεμελιώνεται τό δικαίωμα αυτόι 

τΟ ποσό ττΐς συντάξεως καθώς καί ή διαδικασία αναγνωρίσεως του* 

δικαιώματος· 

Μέ τό σκοπό ομοιομορφίας κατά τή διαμόρφωση του* δημόσιου 

συνταξιοδοτικοί* δικαίου, ορίζεται άπό τό Σύνταγμα δτι παν νομό-

σχέδισν άναφερόμενον οπωσδήποτε εις τήν άπονομήν συντάξεως κ·λπ« 

δέον νά κατατίθεται είς τήν Βουλήν υπό του* * Υπουργού* των Οίκονο-

μικων μετά γνωμοδότησιν τΐ*ς 'Ολομελείας τσΟ* 'Ελεγκτικοί Συνεδρίου. 
'• ' ' — Μ ^ — — — — — — — — — — — • — • — » ^ — » — ιι ι — • • — — — — — » • — I F — — " 

Βασικός συνταξιοδοτικός νόμος είναι ό A.N. 1854/1951 

(ΦΒΚ.4Β2/23*6·1951)* χ0 νόμος αυτός, μέ τίς στό μεταξύ συμπληρι*>-

σεις καί βελτιώσεις του, αποτελεί έπί μιά 25ετία τό συνταξιοδοτικό 
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δίκαιο της μεγάλης κατηγορίας των συνταξιούχων του Δημοσίου, .δηλαδή 

των δημοσίων υπαλλήλων. 

. I I . ^Υφιστάμενο σύστημα ..·=... >.. 

1. Φορείς συνταξιοδοτικού δικαιώματος 

Εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού (δεν υφίσταται σή

μερα κράτηση επί των μισθών) συνταξιοδοτούνται όι ακόλουθες κατη

γορίες υπαλλήλων καί μεμονωμένων ατόμων: 

1.1. Πολιτικοί υπάλληλοι 

α. Οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι πού λαμβάνουν κατά μήνα 

μισθό άπ<5 τ<5 Δημόσιο Ταμείο η* άπό ειδικούς πόρους του προϋπολο

γισμού. 

β. Οι- έκτακτοι πολιτικοί υπάλληλοι πού κατέχουν νομοθετη

μένη θέση. Κατά πάγια νομολογία τοϋ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου ο 

χαρακτηρισμός υπαλλήλου ώς τακτικού δέν εξαρτάται άπό τήν ονομασία 

* του ως τακτίκοϋ* τ*) έκτακτου, άλλα άπό τή φύση καί τό σκοπό της 

Υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. Συνεπώς έκτακτος υπάλληλος ο οποίος 

υπηρετεί σέ θέση νομοθετημένη πού εκπληρώνει διαρκή καί μόνιμο 

σκοπό της πολιτείας, εφόσον υπηρετεί επί πολύ α αυτήν, έξομοκδ-

νεται συνταξιοδοτικά προς τακτικό υπάλληλοι;;;..'./'"li?;?/.:. * ·• 

γ . Οι επί συμβάσει αορίστου χρόνου υπηρέτουλ>τε£ σΐό Δημόσιο 

"υπάλληλοι υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

δ. Τό τακτικό διδακτικό, διοικητικό καί υπηρετικό προσωπικό 

της Ριζαρείου Σχολής, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, καθώς καί 

κάθε σχολείου αναγνωρισμένου άπό τό κράτος ώς ισότιμου προς 
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'Ανώτατη Σχολή η Γυμνάσιο η Διδασκαλική η* 'Εμπορική Σχολή. 

ε. Οι "Ελληνες καθηγητές, επιμελητές, δάσκαλοι σχολείων τη*ς 

αλλοδαπές πού είναι αναγνωρισμένα ως ισότιμα -προς εκείνα πού βρί

σκονται στή χώρα. 

στ. Οι "Ελληνες καθηγητές καί δάσκαλοι σχολείων Μέσης 'Εκπαι

δεύσεως, τά όποια συντηρούνται άπό ελληνικές κοινότητες τ ou εξω-

τερικοΟ. 

ζ. Οι "Ελληνες επιθεωρητές, δάσκαλοι καί νηπιαγωγοί,καθώς 

κα£ οι δάσκαλοι· των ξένων γλωσσών, πού διδάσκουν σέ ημερήσια πλή

ρη δημοτικά σχολεία καί νηπιαγωγεία ελληνικών κοινοτήτων. τ?|ς αλτ 

λοδαπη*ς η' σέ ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία καί νηπιαγωγεία ιδρυ

μένα καί συντηρούμενα άπύ τό Πατριαρχείο 'Αλεξανδρείας η* άπό ει

δικά κληροδοτήματα ¥\ επιχορηγούμενα άπύ τό 'Ελληνικό Δημόσιο· 

η. Τό διδακτικό προσωπικό τη*ς Άθωνιάδας Σχολές» 

θ· Οι "Ελληνες δικαστές των μικτών δικαστηρίων τη*ς Αιγύπτου. 

Ι. θί τακτικοί υπάλληλοι καί υπηρέτες τ?}ς 'Ακαδημίας. 

s ία* Οι υπάλληλοι τη*ς,Διεθνοος 01κονομικη*ς 'Επιτροπές. 

1·2« Στρατιωτικοί 

α. Οι στρατιωτικοί γενικά, μόνιμοι καΓδχι, δηλαδή αξιωματι

κοί, ανθυπασπιστές, υπαξιωματικοί καί"οπλίτες*παντός όπλου, σώμα

τος, κλάδου f) ειδικότητας του στρατού τ?5ς ξηράς, θαλάσσης καί 

αέρος. 

β«'Επίσης òì παραπάνω των Σωμάτων * Ασφαλείας, δηλαδή Χωρο

φυλακές, Αστυνομίας Πόλεων, τοϋ Λιμενικού Σώματος καί της 
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Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

γ. Οι μόνιμοι. Ιδιώτες τεχνίτες της πολεμικής αεροπορίας. 

δ. Οι αδελφές νοσοκόμες στρατού, ξηράς, θαλάσσης, αέρος 

καθώς καί οι αδελφές οικονόμες'του κατά θάλασσα στρατού. ..·.•· 

ε. Οι πολιτικοί μάγειροι καί υπηρέτες του Πολεμικού Παυτι-

κοϋ καθώς καί οι αγγελιοφόροι του καί όσοι δεν προέρχονται από τ ί ς 

τάζεις'των αποστράτων. 

"1.3· Βουλευτές 

1·ί· " Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων στους οποίους μέ ειδική διά

ταξη νόμου έχει προσδοθεί ή ιδιότητα του δημόσιου υπάλληλου καί 

οι όποιοι συνταξιοδοτικά εξομοιώνονται προς τους τακτικούς δημό

σιους υπαλλήλους0 

Τά Πομικά αυτά Πρόσωπα είναι τά ακόλουθα: 

α. Νοσηλευτικά Ιδρύματα πού έχουν υπαχθεί σέ·ν διάταξε ι ς 

A.N. 965/37.καί Ν.Δ. 2592/ΐ952. 

β'Γ Δημόσιες βίΒλι,οθήκες ν 

γ.ΊνστιτοΟτο 'Ωκεανογραφικών καί νΑλιευτικών 'Ερευνών 

δ, Ταμείο Παρακαταθηκών καί Δανείων . 

Ço Μετοχικό Ταμείο.Πολιτικών Υπαλλήλων 

στ. ΚθΑ•'•i^^iK^^gjj^ai^'+'^^\^y'[ 

ζ. ΚΟΘ (Κρατική 'Ορχήστρα Θεσσαλονίκης) 

η» Κέντρα Παιδικής Μέριμνας ('Ορφανοτροφεία) 

θ. Κέντρα Μαθητικής Αντιλήψεως 

ι. ΟΔΔΕΠ 
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ια· Σχολή 'Επισκεπτριών Αδελφών Ιίοσοκόμων • 

tß, ΙΚΓ ("Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) 

ΐγ.'Ωδείο Θεσσαλονίκης 

to. Υπάλληλοι Μητροπόλεων 

ιέ. ΑΜΟΣ ('Αγροτικές Μεταβατικές Οικοκυρικές Σχολές) 

- ίστ. ΟΣΕ ('Οργανισμός Σιδηροδρόμων 'Ελλάδος) 

ΐζ. ΕΛΤΑ (
Λ
Ελληνικά-Ταχυδρομεία) 

ΐη· ΚΕΠΕ (Κέντρο Προγραμματισμού καί Οικονομικών Ερευνών)· 

Σέ βάρος του Κρατικοϋ Προϋπολογισμοί καταβάλλονται επί

σης -καί όσες συντάξεις υπάγονται στην κατηγορία τών πολεμικών, 

δηλαδή οι συντάξεις τών; 

-< α.'Αναπήρων καί θυμάτων πολέμου 

β·Αγωνιστών 'Εθνικές Αντιστάσεως 

γ·'Αμάχου πληθυσμοϋ. 

'Από τήν Υπηρεσία Συντάξεων τοϋ* Γενικοο Λογιστηρίου τοΟ 

Κράτους, ή οποία από 1/1/1969 μετά τόν A.N. 59θ/ΐ968 (ΦΕΚ 25β/ΐ1.11· 

διαδέχθηκε τό 'Ελεγκτικό Συνέδριο ώς προς τόν κανονισμό τών συντά

ξεων, ενεργείται καί ή αναγνώριση του δικαιώματος γιά σύνταξη 

(Κανονισμός συντάξεως) καί άλλων κατηγοριών υπαλλήλων καί μάλιστα 

υπαλλήλων Νομικών Προσώπων, ή δαπάνη τών συντάξεων των ,οποίων 

δέν βαρύνει τόν Κρατικό Προϋπολογισμό άλλα τόν Προϋπολογισμό 
ι •"'•• < ι» ι ι mi · • ί IUI i l l l II III I I I Ί ι I ' " ' I 

τών εν λόγω Νομικών Προσώπων» Οι περιπτώσεις αυτές παρατίθενται 

στον πίνακα πού ακολουθεί: 

, i 
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Φορείς του συνταξιοδοτικοί δικαιώματος σε περίπτωση θα

νάτου τοο αρχικού δικαιούχου, είναι υπό τ ί ς προϋποθέσεις τοο νό-

μου τά μέλη τΐ)ς οικογένειας του. Στην περίπτωση αυτή* καταβάλλε

ται ποσοστό τ % συντάξεως (5/ΐ0 γιά τή χήρα καί 2/1O-5/1O γιά τά 

παιδιά ανάλογα μέ τόν αριθμό των παιδιών)* ι·· 
ι • 

2» Προϋποθέσεις κτήσεως δικαιώματος συντάξεως 
« — » — • — — I Mill I Mil« I U I IH1II Ι » » . . — «Μ' Ι »Μ Ι ••• Ill ΙΙ,ΙΙΙ 

ά* Σύμφωνα μέ τ ίς διατάξεις περί πολιτικών συντάξεων: 

ΐ · 'Εάν ò υπάλληλος παραιτηθεί άπό την υπηρεσία μετά τη* συμ

πλήρωση 25ετοϋς πλήρους πραγματικές συντάξιμης υπηρεσίας, εκτός εάν 

πρόκειται γιά γυναίτία. υπάλληλο, Ίγγαμη, χήρα fl διαζευγμένη μ£ ανήθι

κα παιδιά οπότε αρκεί 15ετής ,φαγματική συντάξιμη υπηρεσία· 

! ι ί · 'Εάν απολυθεί καί έχει 20ετή πλήρη πραγματική συντά*. 

ξιμη υπηρεσία· ' ·.-.., 

LÜt Σέ περίπτωση θανάτου η απολύσεως λόγω σωματικές η* 

διανοητικής ανικανότητας πού δέν οφείλεται στην υπηρεσία καί 

έχει ο υπάλληλος 10ετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία· 

tv· 'Εάν απολυθεί λόγω καταργήσεως θέσεως καί. £χει 20ετή 

πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

ν. 'Εάν απομακρυνθεί λόγω ορίου ηλικίας καί £χει 15ετή 

πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

νί· Σέ περίπτωση θανάτου η άπομακρύνσεως οπωσδήποτε άπό 

τήν υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας λόγω τραύ

ματος η\ νοσήματος πού προηΛθε ολοφάνερα καί αναμφισβήτητα εξαιτίας 

τη*ς υπηρεσίας ανεξάρτητα άπό τά χρόνια υπηρεσίας του, άρκεΐ νά κατείχε οργανι

κή θέση υπαλλή*λου κατά τ δ χρόνο του θανάτου η* της αποχωρήσεως του· 
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β. Σύμφωνα με τ ί ς διατάξεις περί στρατιωτικών συντάξεων* 

0 στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη: 

ι. 0 μέν μόνιμος εάν απομακρυνθεί άπό τ ίς τάξεις του 

Στρατοί καί έχει 25ετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, άπό τήν 

οποία πλήρη 15ετή πραγματική υπηρεσία ò δε μή μόνιμος εφόσον έχει 

25ετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία άπό τήν οποία 15ετή στρατιω

τική.. 

Lì. Σέ περίπτωση άπομακρύνσεως λόγω ορίου ηλικίας άρκει 

15ετής συντάξιμη υπηρεσία άπό τήν οποία 1 θετής πλήρης πραγματική· 

ΐ ί ΐ · 'Εάν απομακρυνθεί άπό τ ίς τάξεις τ ou Στράτου ακούσια 

καί έχει 15ετή υπηρεσία άπό την οποία πλήρη 10ετή πραγματική στρα

τιωτική. 

ΐν· Σέ περίπτωση θανάτου η άπομακρύνσεως λόγω σωματικής 

η* διανοητικής ανικανότητας πού δέν οφείλεται στην υπηρεσία εφόσον 

'έχει 10ετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Η περίπτω

ση του ατυχήματος η* του νοσήματος-πού προήλθε πρόδηλα καί άναμφισβι$-. 

τητα εξ αιτίας της Υπηρεσίας ισχύει καί στην περίπτωση αυτή (δπως 

στίς πολιτικές συντάξεις)· 

γ· Σύμφωνα μέ τ ί ς διατάξεις περί βουλευτικών συντάξεων: 

Οι βουλευτές θεμελιώνουν δικαίωμα συντάξεως εφόσον έχουν 

4ετή τουλάχιστον βουλευτική θητεία συνεχή η διακεκομένη (Ν.Δ. 

99/1974). 

δ. Σύμφωνα μέ τ ί ς διατάξεις περί πολεμικών συντάξεων: 

Βασική προϋπόθεση γιά τή χορήγηση πολεμικής συντάξεως 
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είναι; ή πάθηση η ο θάνατος νά μη οφείλεται σέ βαρύ πταίσμα του* 

παθόντος. 

Τδ ποσό ,της πολεμικής συντάξεως είναι ανάλογο πρ^ς τό 

ποσοστό .της αναπηρίας καί
 Ν
τό βαθμό του παθόντος· 

3·· Συντάξιμος μισθός '' >
 %
 V , V 

*Ως μισθός βάσει τοϋ οποίου κανονίζεται ή σύνταξη λαμβ&· 

νεται ποσοστό 80$ τοο μηνιαίου μισθοϋ εν ενεργεία, ο οποίος ορ*ί4 '' 

ζεται άπό τίς εκάστοτε ισχύουσες'διατάξεις καί ανήκει στό 'βαθμό 

πού έφερε καί σύμφωνα με* τόν οποίο εμισθοδοτεϊτο ο υπάλληλος ή 

ο στρατιωτικός κατά τήν Ιξοδό του άπό την υπηρεσία μέ τίς, τ,υχόν 

προσαυξήσεις λόγω πολυετούς υπηρεσίας καί λόγω πολυετούς παραμο

νές στον ίδιο βαθμό· 

4· Συντάξιμη υπηρεσία . 

Διακρίνεται σέ* α) πραγματική*, β) πλασματική, γ) κυρίως 

συντάξιμη καί δ) συντάξιμη προϋπηρεσία·
 ν 

Πραγματική είναι ή υπηρεσία πού διανύθηκε πραγματικά· 

Πλασματική είναι εκείνη πού θεωρείται πλασματικά ως συντά-
•ΜΜΜΜΗΒΊΊ- Ι« II " K M W M y 

ξιμη άπό τό νόμο. 
. . . ' * • . . •> . . . . ν • . 

Κυρίως συντάξιμη είναι ή υπηρεσία πού λαμβάνεται ώς βάση 

γιά τη* θεμελίωση δικαιώματος συντάξεως, εvß : *" 
S - , ' . " . . . '> . , , .. V <• 

« , ' ; ' • • " ' . • ' ' . • ' · . • ' • : • \ * • > ' . · · ' ·ι 

Συντάξιμη προϋπηρεσία είναι ή προγενέστερη (μή θεμελιωτι

κή) υπηρεσία τοο υπαλλήλου η στρατιωτικού ή προσμετρούμενη στην 

κυρίως συντάξιμη υπηρεσία. 
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Δέν θεωρείται συντάξιμος: α) ò χρ6νος της αυθαίρετης 
'•'••' !• •"—mmmmmmmmm^mmmmIM»*—memmß**—\ ι M I M I \emmmmmm*mm 

αποχής άπό τά καθήκοντα του, για τόν πολιτικά υπάλληλο, η της 

παράνομης απουσίας η λιποταξίας, για τό στρατιωτικό, β) 0 χρόνος 

έκτίσεως ποινής άπό οποιοδήποτε δικαστήριο κι αν επιβλήθηκε αυτή*· 

γ) ι 0 χρόνος της αργίας καί της προσωρινής απολύσεως, δ) 0.χρό

νος της προφυλακίσεως έκτος εάν επακολούθησε αθώωση η απαλλαγή*. 

Θεωρείται κατ'εξαίρεση, πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 

αν καί δέν διαν<ΐθηκε πραγματικά, α. ΧΌ χρόνος κάθε άδειας, κανο

νικές η" αναρρωτικής· β· ι 0 χρόνος εκπαιδευτικές άδειας, μέχρι 

δύσχρόνια γιά τους πολιτικούς ύπαλλή*λους καί γιά τους στρατιωτι

κούς απεριόριστα» γ . *0 χρόνος της διαθεσιμότητας εφόσον δέ*ν οφεί

λεται σε* αξιόποινη πράξη η" πειθαρχικό παράπτωμα γιά τά οποία επακο

λούθησε οριστική* απόλυση άπό τήν υπηρεσία η έξοδος άπό τό στράτευ

μα γιά τους στρατιωτικούς. 

Βάσει της ισχύουσας συνταξιοδοτικής νομοθεσίας θεωρούνται 

ώς προσμετρητέες υπηρεσίες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι ακόλου

θες προϋπηρεσίες: 

α. Των έκτακτων, αναπληρωτών, προσωρινών, δοκίμων, fi μισθο-

δοτουμένων άπό ειδικά κονδύλια του Προϋπολογισμού καί ο^ οποίες 

παρασχέθηΐίαν μετά τή* συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας fi 

μετά τό 15ο εφόσον επακολούθησε μονιμοποίηση στ£ ϊδιο υπουργείο, 

μέ μηνιαίο μισθό η ημερήσια αποζημίωση. Στην τελευταία περίπτω

ση εφόσον·· ή διάρκεια είναι μεγαλύτερη άπό εξάμηνο. 

β.Λ0 χρόνος φοιτήσεως στίς Στρατιωτικές Σχολές άπό τή συμπλή-

ρωση του 15ου έτους τής ηλικίας, καθώς καί ò χρόνος φοιτήσεως 
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των αστυνομικών υπαλλήλων στην Αστυνομική Σχολή. 

γ**Η στό στρατό τΐ)ς ξηράς, θαλάσσης, αέρα καί στή χωροφυλα

κή εφεδρική στρατιωτική υπηρεσία πού δεν συμπίπτει πρό*ς τήν πολι

τική συντάξιμη· 

δ.*Η υπηρεσία πού παρασχέθηκε σέ ΜίΔΔ, ιδρύματα, διεθνείς 

η* αλλοδαπούς οργανισμούς, τήν εκπλήρωση των σκοπών τών οποίων 

ανέλαβε τό κράτος. 

e.*Η υπηρεσία σέ ΜΙΔΔ, στους υπαλλήλους των οποίων προσΟό̂ · 

θηκε ή Ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου η* ή απόσπαση σέ δημόσια 

υπηρεσία καί στή συνέχεια ή απόκτηση της δημοσιοϋπαλληλικές ιδ ιό

τητας· ' ν 

.στ. Η̂ υπηρεσία σέ ΜΙΔΔ, ή συνταξιοδότηση τ ou προσωπικού* τών 

οποίων διέπεται άπό τ ί ς διατάξεις περί συνταξιοδοτήσεως των δημο

σίων υπαλλήλων, είτε κατά παραπομπή προς τά ισχύοντα σ'αυτά εϊτε 

μέ ιδιαίτερα νομοθετήματα τά όποια επαναλαμβάνουν τ ί ς σχετικές 

διατάξεις· L.... .... 

ζ.*ΙΙ υπηρεσία στους Δήμους η τήν "Ενωση Δήμων καί Κοινοτήτων. 

η. Τέλος μέ διπλασιασμό υπολογίζεται η εμπόλεμη εφεδρική 

στρατιωτική υπηρεσία, ò χρόνος αιχμαλωσίας, ο χρόνος συμμετοχές στό 

Μακεδόνικο η" Βορειοηπειρωτικό άγωνα, στή μάχη της Κρήτης ή σέ 

τμήματα πού συγκροτήθηκαν στή Μ̂  Ανατολή, κατά τή διάρκεια της 

εχθρικές κατοχής η* σέ 'Εθνικές Ανταρτικές "Ομάδες κατά τόν παρα

πάνω χρόνο, εφόσον είχαν τή δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα καί γιά 

δσο χρόνο μετείχαν στίς επιχειρήσεις, προκειμένου δέ γίά τά Σώματα 

'Ασφαλείας ò χρόνος υπηρεσίας σ'αύτά άπό 2/5/1941 —31 /ΐ2/ΐ944· 
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5. "Εναρξη καί λήξη συντάξιμης υπηρεσίας 
— — — • « — é m "ιι ιι » « i l • — ί — — » — — ι m i ir 

*H> υπηρεσία υπολογίζεται συντάξιμη άπό τι', χρονολογία πού 

Εχει το περί κοινοποιήσεως του* διορισμού* του* υπαλλήλου έγγραφο 

καί τερματίζεται στή χρονολογία πού ε^ει τ<5 έγγραφο τη*ς κοινοποιή

σεως της απολύσεως η" της άποδοχη*ς τη*ς παραιτήσεως, η* μέχρι τήν 

ημερομηνία θανάτου του* υπαλλήλου. 

6, Υπολογιομός της συντάξεως "•"'" "'" 

Τό ποσό τή*ς μηνιαίας συντάξεως είναι ανάλογο πρ<5ς τό 

σύνολο τη*ς συντάξιμης υπηρεσίας καί τοΟ συντάξιμου μισθοϋ. Τό"' 

σύνολο αύτης εϊναι τόσα πεντηκοστά του συντάξιμου μισθοί? (80^) 

οσα τά χρ^νΙα της συντάξιμης πραγματικής υπηρεσίας· y 

Σέ σύνολο 35 χρόνων συντάξιμης υπηρεσίας, τά πρώτα 25 

χρόνια υπολογίζονται απλά, δηλαδή 1/5O γιά κάθε χρόνο (25/5Ό). 

Άπό τόν 26ο-30ό χρόνο 2/50 γιά κάθε χρόνο ( 5 X 2 * 1θ/5θ) καί 

άπ<5 τύν'31 ο^35ο'3/50 γιά κάθε χρόνο ( 5 X 3 = 15/50). Σύνολο 

25 * 10"* 15 » 50/50. 

Σέ ορισμένες περιπτώσεις τά παραπάνω πεντηκοστά προσαυξά

νονται ακόμη περισσότερο όπως π.χ. γιά: 

α. Τό τεχνικό προσωπικό 'Εθνικοϋ Τυπογραφείου καί τό παρ' 

αύτω Τμήμα Στατιστικές τοϋ Υπουργείου Συντονισμού * ΙΟ/5Ο. 

β· Τό προσωπικό φυλάξεως φυλάκων + lu/50. _ x 

γ. Τους άνδρες της τελωνοφυλακής * lu/50. 

δ. Τους ανθυπασπιστές η" οπλίτες του Στρατοο της 2ηρας, του 

Ναυτικού, της 'Αεροπορίας, της Χωροφυλακής, του Λιμενικού Σώματος 

καί της Αστυνομίας Πόλεων * ΙΟ/5Ο. 
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ε. Γιά τους Γενικούς 'Επιθεωρητές Διοικήσεως καί τους Νομάρ

χες κατά 1/50 γιά κάθε πλήρη"jçp&féTijfSffiplî Sf̂ ä̂Sĉ *"pE |̂3it"i:it̂ 7n5Ö^ 

στ. Γιά κάθε* χρόνο υπηρεσίας κληρωτού (εφόσον δέν συμπίπτει 

προς πολιτική .υπηρεσία) κατά. 1/50. καί ^ιέχρι 2/5Û. κλπ. Βέβαια 

νοείται, δτι προσαυξανόμενη σύμφωνα μέ τά παραπάνω σύνταξη σέ καμιά 

περίπτωση δέν μπορεί νά είναι μεγαλύτερη άπό τά 50/50» 

7· 'Απώλεια του δικαιώματος για σύνταξη: % 

Τό δικαίωμα γιά σύνταξη χάνεται; 

α.'ΐ&ίν ò υπάλληλος απολυθεί άπό τή θέση του γιατί άπέσχε 

αδικαιολόγητα από τά καθήκοντα του. 

β/Εάν ò δικαιούχος καταδικαστεί σέ εγκληματική ποινή γιά 

κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, ιδιοποίηση, πλαστογραφία απιστία fl παρα

ποίηση, εφόσον τ^άδικήματα αυτά στρέφονται κατά τοϋ Δημοσίου η" 

κατά ΜΠΜ. Στην περίπτωση αυτή, ό''δικαιούχος θεωρείται θανών 

καί ή σύνταξη μεταβιβάζεται στή σύζυγο η τά παιδιά του. . ^Εάν δο

θεί χάρη μέ &ρση των συνεπειών η αν επέλθει αποκατάσταση τ&δι- .^ 

καίωμα ανακτάται. 

γ»'Εάν ή θυγάτηρ έλθει σέ γάμο η* ή χήρα σέ νέο γάμο κατά τό 

ημεδαπό ή τό αλλοδαπό δίκαιο η εάν ή χήρα σύζυγος εκπέσει της 

επιτροπείας των παιδιών της γιά.αισχρή διαγωγή. 

δ·'Εάν ή χήρα σύζυγος πού της χορηγήθηκε σύνταξη αποκτήσει 

μετά τό θάνατο του συζύγου της νόθο παιδί η καταδικαστεί μέ αμε

τάκλητη δικαστική απόφαση γιά παράνομη συμβίωση, άμβλωση, παιδο-

κτονία η* απόκρυφη τοκετοϋ. 
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8. Λ&νάστολή ασκήσεως τοΐί δικαιώματος γιά σΰνταξή" ν * 
• » • •—• — — — — Ι — II «Ill - I I ——»»l i t 

Τό δικαίωμα γιά" σύνταξη αναστέλλεται: 

..-,-.α>/Λογω καταδίκης·.ταυ δικαιούχου σέ εγκληματική ποινή για 

οπονοδηποτε αδίκημα (έκτος άπο*...τά -έπι-φέροντα την-, απώλεια) μέχρι 

\της• εκτάσεως της πθινης. •· ... ...Λ, 

β. Λόγω' άπωλείας της ελληνικής Ιθαγενείας* 

γ» Λόγω άφανείας μέχρι τή νόμιμη δημοσίευση της τελεσίδικης 

πςρί άφανείας αποφάσεως καί 

*.>-• δ.·* Λόγω'εξαφανίσεως του στρατιωτικοϋ στον πόλεμο η στην 

επιστράτευση μέχρι να περάσει εξάμηνο από τήν εξαφάνιση. 

9· διαδικασία απονομής της συντάξεως ' "' ' . 
. . . - . - . • • • . Ν *· · > 

α. Υποβάλλεται άπό τό φορέα του δικαιώματος προς τή*ν Υπη-

ρεσία Συντάξεων του Γενικοϋ Λογιστηρίου του Κράτους, αίτηση μέσω 

"της Υπηρεσίας του υπαλλήλου,: συνοδευόμενη"άπό δλα τά^κατά νόμο 

δικαιολογητικά. νΗ α'ίτηση υποβάλλεται μέσα!σέ 5ετία αφότου γεν

νήθηκε τό δικαίωμα για* σύνταξη. Μετά τήν παρέλευση της παραπάνω 

προθεσμίας ο δικαιρυχος^εκπίπτει του δικαιώματος του· 

ν,. ;. •: β·,'Εκδίδεται άπό τήν Υπηρεσία Συντάξεων πρ^ξη κανονισμού 

της .συντάξεως με τήν οποία προσδιορίζεται ο..δικαιούχος, τό ποσό 

της συντάξεως καί ή χρονολογία ενάρξεως πληρωμής· 

„,\ . ;.· γ . Προκειμένου περ-ί κανονισμού συντάξεως λόγω ανικανότητας, 
' " • • • • • • • . ' . . . • ' , « , 

.παθήσεως ή θανάτου εξαιτίας της -υπηρεσίας, πρίν άπ& τήν .έκδοση 

της. πράξεως κανονισμού*, τηρείται ειδική διαδικασία εξακριβώσεως 

των επικαλουμένων συνθηκών (Ανακρίσεις δικαστικές' <•* Γνωματεύσεις 

Ανωτάτης Υγειονομικής 'Επιτροπής του Στράτου κλπ.). 
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δ» *H σύ\ητ<^,εΙ^ τ4ν-επόμ£ν.η:Έ$ς ά π ο μ ^ ρ ύ ^ 

σεως άπό τήν υπηρεσία τοϋ; ύπαλλή\ου η* του\ στρατ toreικοϋ η του θα

νάτου*.τοο υπαλλήλου. *%ειδή ρμως μέχρι τήν απονομή της συντάξεως 

μεσολαβεί κάποιο χρονικό φιάστημα ^ναγκαΓο γιά τήν ολοκλήρωση τον 

σχετικών διατυπώσεων γιά νά μή στερηθεί σ'αύτό τό χρονικό διάστη

μα ò συνταξιούχος η* σέ περίπτωση θανάτου του ή οικογένεια του τους 

απαραίτητους πόρους γ ιά επιβίωση, ò νομοθέτης πρόβλεψε ώστε γιά 

ενα τρίμηνο μετά τή;λύση της υπαλληλικές σχέσεως, νά καταβάλλονται 

οι αποδοχές εν ενεργεία του υπαλλήλου η του στρατιωτικού, έκτος 

αν απολύθηκε λόγω .πειθαρχικού παραπτώματος η* υπηρεσιακής ανεπάρ

κειας, οπότε η σύνταξη ζορίζεται πληρωτέα, 'όχι μετά τή λήξη τοΟ 

τριμήνου άλλα άπό τήν επόμενη της απολύσεως». Γιά τό λόγο αυτό 

καί σέ περίπτωση θανάτου συνταξιούχου';καχα^λλε^αt.:ίί^ν;.:οΐκργένεια 

^toö θανόντος επί τρίμηνο ακέραια η σύνταξη του. ,,, 

ιΗ πληρωμή των συντάξεων, όπως είναι γνωστό*, σήμερα 'δέν 
;"'·••' 'ν \ ; "ι, , 

γίνεται μέσω των Δημόσιων Ταμείων σπώς παλιότερα, άλλα μέ επιτα-

γές πού αποστέλλονται άπό τή Μηχανογραφική Ύτιηο^οία του* Ρενικόο 

Λογιστηρίου του* Κράτους, απευθείας στό'σπίτι τοο συνταξιούχου* 
ν *·, 

10» Προστασία τοϋ συνταξιοδοτικοί? δικαιώματος 
. Τ ? . ' , . ' '•.'., ' ". ' '«ί ' ' " ." '·ί " " • '" Τ Κ* Χ" !" 

ν
 ι

Η πράξη του* οικείου διευθυντή^της 'Υπηρεσίας Συντάξεων 
' ; ' ì ' ' •:' ; ••'• ·• - J -ί-\ Χ · . ! ; - ' - Ί . - ••. · ι ν* .•'·•'•. "-· '>'*•:'* 

δντας υποχρεωτική γιά τόν ενδιαφερόμενο καί τό, Δημόσιο, υπόκειται 

στά ακόλουθα ένδικα μέσα (κατά σειρά δικαιοδοσίας)· 

α. Σέ ένσταση πού άοκεϊται άπό τόν ενδιαφερόμενο η^τό, Δημό-

ΟΙΑ ενώπιον της; 'Επιτροπής 'Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, 

ν ß · Σέ έφεση ένώπ ι ον το0 άρμόδ ι ου Τμήματος του ' ΕΙλεγκτ ικοο 
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Συνεδρίου καί 

γ. Σέ αναίρεση ενώπιον της * Ολομελείας του -'Ελεγκτικοί* 

Συνεδρίουο 

I I I . 'Οργανωτικά καί διοικητικά προβλήματα — Παρατηρήσεις 

Άπό τήν εφαρμογή επί 25ετία του νίσχύοντος Συνταξιοδοτι

κού* Κώδικα των Δημοσίων κλπ. υπαλλήλων παρατηρούμε: 

1* Σήμερα καί μάλιστα άπό τό 1969 οπότε με τον Α·Ν. 599 

τοΌ 19^8 περιήλθε καί "ο κανόνισμός~ ταΐν~~συ;νχάξεων έκ τοϋ* 'Ελεγκτι

κοί Συνεδρίου σέ Ιδιαίτερη ^Υπηρεσία τουνΓενικου Λογιστηρίου του 

Κράτους, ή διεκπεραίωση της συνταξιοδοτήσεως χρονικά βρίσκεται 

σέ πολύ ικανοποιητικά επίπεδα» 'Απαιτείται τ<5 πολύ μήνας μετά την 
• • • * • • • , . . % 

υποβολή των δικαιολογητικών, αντί 6-8 μηνών πού χρειάζονταν στό 

παρελθόν· ®ά ήταν δυνατή μείωση ακόμη μεγαλύτερη (κατά 10 μέρες 

'ίσως περισσότερο) μετά άπό ενίσχυση της * Υπηρεσίας μέ· κατάλληλο 

προσωπικό. V " ν 

2. Τ'απαιτούμενα δικαιολογητικά δέν είναι πολυάριθμα. Κ&ιοίος 

όμως περιορισμός καί πάλι θά fraν δυνατός, ιδίως σέ ορισμένες περι-

•πτώσεις. 

3.
 %

Η πληρωμή τον συντάξεων μέ επιταγές πού στέλνονται στό 

σπίτι αποτελεί'σύγχρονο καί πολύ πετυχημένο θεσμό. 

4. Πρόβλημα της Υπηρεσίας είναι ή υφιστάμενη πολυνομία. 

Πέρα άπό τό βασικό συνταξιοδοτικό νόμο, έχουν εκδοθεί καί εκδί

δονται συνεχούς πολυάριθμα νομοθετήματα μέ τά οποία συμπληρώνονται, 

τροποποιούνται, ερμηνεύονται,αντικαθίστανται κλπ. οι διατάξεις 

t του* σχετικού* νόμου, μέ αποτέλεσμα οι ασχολούμενοι υπάλληλοι νά μή 
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μποροΟν νά παρακολουθήσουν τό ρυθμό μέ τόν οποίο μεταβάλλονται 

οι διατάξεις καί έτσι νά δυσχεραίνεται τό έργο τους. Παράδειγμα: 

Γιά τίς συντάξεις των βουλευτών μέσα σέ μιά τριετία ( 1973-1.975) 

έδημοσιεύτηκαν-πέντε (5) νομοθετήματα (Ν.Δ. 128/ΐ973, Ν. Δ. 99/ΐ974, 

Ζ.' ΨήφισμαΎ975," Κ 17^1975" Kaf Ν. 228/ΐ975) καί δύο (2) «ρμηνέϋ-
; 

τικές αποφάσεις τοϋ Προέδρου της Βουλής· 'Επίκειται δ£ η ψήφιση 

άπό τή Βουλή καί νέου νομοθετήματος· * 

*Η'άνάγκη νέου συνταξιοδοτικού κώδικα είναι προφανής· 

(Νέοι Κώδικες: Γαλλία 1964 - Γερμανία 1971 - ΗΠΑ Κωδικοποίηση, 1970)· 

Καί επιπλέον η ανάγκη κάποιου φραγμού στή βίομηχανοποίήση συντα-

ξιοδοτίκων διατάξεων·
 ;

: 
· > '• . . . . · . * . 

κ 5· ι 0 σύγχρονος νομοθέτης δέν θά πρέπει νά παραλείψει νά 

υιοθετήσει: 

αΛ Τήν αναγνώριση κάθε προϋπηρεσίας επί ήμερομισθίω στό 

Δημόσιο ανεξάρτητα άπό χρονική διάρκεια (σήμερα αναγνωρίζεται η 

προϋπηρεσία πάνω άπό εξάμηνο). 

··.: β* Τήν αναγνώριση της προϋπηρεσίας σέ δλα τά ΜΊΔΔ καί 5χι 

μόνο σ'αύτά πού έχουν συνταξιοδοτικό καθεστώς δμοιο μέ του* Δημο

σίου, όπως ισχύει σήμερα καί αντίστροφα τήν προϋπηρεσία τον υπαλ

λήλων των ΗΙΔΔ στό Δημόσιο). Πρέπει νά ερευνηθεί μέ τόν καιρό" 

καί η καθιέρωση της άρχης της διαδοχικής ασφαλίσεως· 

γ . Τή συνταξιοδοτική προστασία τον αγοριών μέχρι τό 25ο 

έτοςνέφόσον σπουδάζουν, δπως ισχύει στή φορολογία εισοδήματος." 

(Σήμερα η σύνταξη διακόπτεται μόλις συμπληρωθεί τό 20ο έτος)· 

J δ· Ενόψει τηςΗσημερΐνης θέσεως της γυναίκας στην .κοινωνία, 

φρονώ* δτι καί γιά τά κορίτσια ή σύνταξη θά έπρεπε νά καταβάλλεται 
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γιά τ<5ν 'ίδιο χρόνο μέ τά αγόρια καί να μή συνεχίζεται επ'άπειρον 

εφόσον; παραμένουν άγαμα« 

β. Άπό τόν Πίνακα 3 δπου φαίνεται ή αντιστοιχούσα κατά περί

πτωση μηνιαία σύνταξη δέν μπορεί να μας διαφύγει'ΐ<5 άνοιγμα μετα

ξύ* της κατώτατης (δρχ. 1.180) καί ανώτατης συντάξεως (δρχ. 41·500 

Πίνακας 6) . Φρονώ δτι καί τά δύο άκρα δέν αποτελούν σύνταξη, 

υπό* τήν ëvvoia εξασφαλίσεως των αναγκαίων πόρων για ευπρεπή συντή

ρηση τοϋ συνταξιούχου. (*Η κατώτατη δέν προσφέρει τίποτα,ένω η 

. ανώτατη,πάρα..πολλά ενόψει των. σημερινών.δυνατοτήτων το8 Προϋπολο

γισμοί.-) . _. 

7· ~; Τό άνοιγμα μεταξύ συντάξεως Δ/ντη α/ καί Γενικού "Δ/ντη 

(ΐβ·720 - 25·32θ). *Η διαφορά ενός βαθμού σέ καμιά κλίμακα της 

υπαλληλικής ιεραρχίας παρουσιάζει αυτό τό φαινόμενο. 

8. Σύγχρονη τάση της Δημόσιας Διοικήσεως είναι ή αποκέντρω

ση τον Υπηρεσιών, μέ σκοπό τήν ταχύτερη καί καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη. Τό αντικείμενο των συντάξεων καί άπό τη φύση του άλ

λα καί λόγω της απόλυτης εκπληρώσεως του σκοπού της αποκεντρώσεως 

βάσει του υφιστάμενου σήμερα οργανωτικού σχήματος, δέν είναι δυ

νατό ν'αποκεντρωθεί γιά λόγους οργανωτικούς καί οικονομικούς. Στό 

σJμπέρaqaa αυτό θά καταλήξει η Υπηρεσία μετά άπό ειδική επί τοϋ 

θέματος μελέτη. 

9· 'Επιβάλλεται η μηχανοργάνωση του αρχείου της Υπηρεσίας 

Συντάξεων μέ σκοπό: α) τήν άμεση έκδοση πιστοποιητικών γιά τ ίς 

συνηθισμένες τυεριπτώσεις πού τά ζητοϋν οι συνταξιούχοι καί β) γιά 

τήν ταχύτατη έρευνα του αρχείου (ευρετήριο) καί τή λήψη στατιστι

κών στοιχείων προς πληροφόρηση των αρμοδίων γιά προτεινόμενα 
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Πίνακας 1 

Αριθμός ουνταζίυύχων τοϋ Δημοσίου και έτηοια επιβάρυνση 

"ά/α 1971 1972 1973 

°* 22 *Αριθμός Δαπάνη 'Αριθμός Δαπάνη 'Αριθμός Δαπάνη 

1. Πολιτικοί 55.745 3.388 58.306 3.507 60.318 4*489 

? · Στρατιωτικοί 43.498 2.777 44-543 3.113 45.342- 3.369 

3. Πολεμικοί 65.126 1,352 64.173 1.495 63.808 1.604 

4. ΟΣΕ . - - - > . 1 13,270 482 

Γενικό σύνολο3 164.369 7.517 167.022 8»205 182.738 9*944 

Σημειώσεις: 1. Τά στοιχεία έχουν λη<ρθεί άπ<5 τή*ν 'Υπηρεσία Συντάξεων. 

2· Οι παρατιθέμενοι αριθμοί άποτελοον πρόβλεψη τοο 
Προϋπολογισμοί? 1976. 

3· *Η ετήσια δαπάνη παρατίθεται σε* εκατ# δραχμές. 
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1974 

'Αριθμός * Δαπάνη 

62*460 6.004 

*46.325 4.405 

63.063' 1.962 

15.574 1.116 

185.422, 13.487 , 

Ι •• Ι! Ι . . . . . . 1 - n i M H ^ M M ^ ^ ^ 

1975 
' ' ί k1 

'Αριθμός Δαπάνη 

63.163 7.164 

47.453 5.505 

62.066 2.394 

13.555 1.177 

186.237 16.240 

1976 

'Αριθμός Δαπάνη 

64.000 8.022 

48.500 6.097 

61.000 2.821 

13.550 1.470 
' • " " " " " |. ιι » , ιι ι ι ιι ι 

.187.050, 18.41Q 
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νομοθετικά μέτρα.
 ι
Η σχετική δαπάνη βάσει της μελέτης πού καταρ

τίστηκε είναι της τάξεως των 14·000.000 δραχμών. Τό έργο είχε 

περιληφθεί στό πρόγραμμα Δημοσίων 'Επενδύσεων παρελθόντων ετών 

αλλά καί τοϋ τρέχοντος* (Προβλέπεται πίστωση δρχ. 800.000») . 

10, Προτείνεται η καθιέρωση^του αναλογικού συστήματος υπολο

γισμού* τον συντάξεων, δηλαδή αντί πεντηκοστών, τά τριακοστά πέμπτα. 

(Γιά τό θέμααύτό υπάρχει αναλυτική εμπεριστατωμένη μελέτη πού\ 

καταρτίστηκε τό 1974 από τό*ν άλλοτε*υπάλληλο του Γενικού Λογιστη

ρίου το^ -Κράτους K . ' I V "Ταμπάκη) W Î "" " '"" 

11.· -Λόγω Tff ς -τυτορορφΐας"- XÔV άνττκ"ετμ:ένόϋ* έπ ί τώ\Γ συντάξεων, 

τη*ς ισχύουσας πολυνομίας, της νομολογίας πού διαρκώς διαμορφώνε

ται η* καί διαφοροποιείται, τό προσωπικό της ^Υπηρεσίας των Συντά

ξεων πρέπει νά έχει αποκτήσει πείρα καί ειδίκευση. 

Προϋπόθεση αύτου δμως είναι ή επιλογή εξαιρετικών στελε

χών μέ νομική, κυρίως, κατάρτιση καί ή αποφυγή μετακινήσεων κατά 

τή διάρκεια της υπαλληλικής τους σταδιοδρομίας, σέ αντικείμενα 

δσχετα προς τό συνταξιοδοτικό δίκαιο. 
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Ι Πίνακας 2 ί j 

υπηρετούντες την 31/β/1975 δημόσιοι υπάλληλοι, '. 
•συνταξιοδοτικά ασφαλισμένοι στο Δημόσιο 

•"• j " • — - — » — — I I III II .ι .ι ι II •'• ( I" 

*Υπουργείο -> Φορέας • • 'Αριθμός 
••'••• τ" 

Ι . Δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι 
1ο Προεδρία Δημοκρατίας -
2. Βουλή*' ' ' . i . 324 
3· Υπουργείο Συντονισμου-ΠρογραμματισμοΟ 1·189 
4. .Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως 1·564 
5> *Υπουργείο 'Εξωτερικών 1·008 
6c *Υπουργείο 'Εθνικής 'Αμύνης ' '. 3#918 
7ο ^Υπουργείο Εσωτερικών Ι . 2·788 
8

0
 ^Υπουργείο Δικαιοσύνης -7.583 

9· ̂ Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως / , ·. . . , \ 522 
10. ^Υπουργείο Πολ ιτ ι σμο$-'-Επιστήμων 143 
11

 β

 ι
Υποί>ργεΕο 'Εθνικής Παιδείας 56*098 

12.
 ι
Υπουργείο Οικονομικών 17·484 

13· *Υπο|>ργειο Γεωργίας * 8.130 

14· υπουργείο Βιομηχανίας · !
 :

 736 
15·

 ν
Υπονργειο 'Εμπορίου | Τ.554 

16. * Υπουργείο Απασχολήσεως 607 

17· ^Υπουργείο Κοινωνικών ̂ Υπηρεσιών
 !

 7·040 
18. *Υποφργεΐο Δημοσίων "Εργων 2·574 
19· Υπουργείο Μεταφορών-'Επικοινωνιών · 1.441 
20, "Υπουργείο Έμπορικη*ς Ναυτιλίας - • • • •*•• 247 

Σημείωση: Δ£ν περιλαμβάνονται οί στρατιωτικοί. 

Πηγή; Εισηγητική-έκθεση Γι ροΰπολογισμοϋ 1976* 

Σύνολο δτηιοσίων πολιτικών υπαλλήλων ; 

Ι Ι β "Οργανα Σωμάτων Ασφαλείας 

Γενικό Σύνολο ' « 

114.950 

33.664 

148.614 
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Πίνακας 7 

Ποσό μηνιαίας συντάξεως-βάσει 
! ' • 

Βαθμός 
! 

'Ανθυπολοχαγός 

^Υπολοχαγός 

Λοχαγός 

Ταγματάρχης 

'Αντισυνταγματάρχης 
ι 

Συνταγματάρχης * ; « . * 

Ταξίαρχος 

υποστράτηγος . . . 

'Αρχηγός Λιμενικού* 

Αντιστράτηγος , 

Άντιστράτηγος-'Αρχηγός (ΐΈΣ-ΙΈΑ-
ΓEIW^3p/HÎίς-, Αστυνομίας Πόλεων-
Πυροσ$εστικΫ)ς * Υπηρεσίας) 

i 

Στρατηγός 

μισθολογίου 

25 

5.450 

"5.820 ' 

6.300 

- -7.550 -

8.780 

•* 10.260 · 

12.230 

. 12.730 . 

13.090 

. 14*200 . 

* Ϊ5.Θ00 '· 

20.300 

) 31^12/1975; 
1 5· Στρατιωτικοί 

Χρόνος υπηρεσίας 
- (σέ ετη) 
! 30 35 

^7.810 | 

Ιδ. 350 ! 

Î9.040 | ! 

10.830 \t 

12.600 î 

14.720 j 

17.540 J 
18.260 

18.770 ; 

20.370 

• j 

£2.670 

29-120 

11.160 

11.930 

12.910 

15.480 

18*000 

2Ì.030 

25.050 

26.P9O 

26.820 

29**00 

32.380 

41.500 
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Π.ΙΙ.2-· ; ~ 

' Οργανισμόί κύριας ασφαλίσεως αρμοδιότητας 

Υπουργείου Σοινωχικων Ίπηρ^εσιων 1̂ 75 

'Αριθμός άοφαλ ιο^νων καί συνταξιούχων κατά φορ£α κύριας συντάξεως 
μισθωτών 

\ 

.JU. 
17 
3* 
4 9 

: 5 . 

Si 

7. 
8 . 

S* 

\òl 
iu 12. 

13? 
14. 
15i< 

te?· 
Ί 7 . 
16. 
19, 
20o 
21, 
22, 

23. 
24« 
25. 
26. 

27. 

j ; 

. ..Φορείς .· · 

DCA 

""orA' 
Αύτ οκ ι νητ ι στον 
Γεωργικών 'Οργανώσεων 

1 Ελληνικών 'Ηλεκτρικών 
Σιδηροδρόμων» 
Θεραπευτηρίου 

"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 
Μονοπωλίων 
Τυπογράφων 

'Ασφαλιστικές *Εταιρείας 
"ΕΘΝΙΚΗ" .· 
'Οργάνων Αγροφυλακής 
¥&-νοτ^κων. Ι^αλ^ι^ων 
Προσωπικού 'Εμπορικού 
Βιομηχανικού 'Ξπιμελη-

"Τήρίοϋ- •-'·'··'-"'-•-----• -' ,«"; 

.' ΗθοποιΕ; 
Τραπέζης πρώην 'Εθνικής 
Τραπέζης 'Ελλάδος-
Κτηματικής 

"·· Τραπέζης- "'-Αγρίτυκης^-· 
Τραπέζης τοως 'Αθηνών 

Ε τ ο ς _ 

ιδρύσεως 

J 937 
"Τ96Ι 

•1932 

1940 

1915 

1929 

1907 
1932 

1933 

"1951 

Ί9Ά.^ 

-fS25-— 
1924 

Ί δ 6 7 
* 

1953 
••^52-'— 

1900 
Τραποζη- 'Ιοννκης-Ααϊκης1961 
ΞΪΒΑ 
ΟΤΕ 
HEATLJäiS 
Προσωπικού* εφημερίδων 

'Αθηνων-Θεσσαλονίκης 
ΤΑΙΣΥΤ 

Εφημεριδοπωλών Άθηνων 

1965 
1943 
1919 

1926 
1940 

1929 
'Εφημεριδοπωλών Θεσ/νίκης1937 
Εργατών Τύπου Αθηνων-
Θεσσαλονίκης 
ΤΑΚΕ 

1951 
1930 

'"""'" l " J ••••—•• ν••"•" 

'Αριθμός α 
ασφαλισμέ
νων . 

1.055.000 
Ύ.626.620''~ 

• 138.013 
4.500 

1.435 

1.150 
'595 

21 .620 

. 630 
6.800 

^ . 8 . 0 0 0 _ 

™ 57&~ 
5.464 
6.400 

4.070 
-. '.— ., ,5»4ΘΘ— 

1-865 
1.680 

620 
48.730 

4.349 

1*532 
872 
970 
127 

744 
9.100 

'Αριθμός β 
σΰντάξΐού^-* 
χων 

269.900 

"TÎ9.45? '""" 
19.840 

... \lf64O 

965 

335 
405 

5*528 ;·· 
Λ 

96 , 
1.500 

3.900 

.-,... -£49—·* 
1.706 
3.600 

2.020 
—-3*055- — 

1.380 
713 

17 
3.734 
3.122 

617 
275 
414 

64 

479 
3.640 

Αναλογία 
β/α 

1: 

ΎΓ 
1: 

1: 

1: 

1: 
" Ί : 

1;: 

1: 
1: 
1: 

•4̂ -
1: 
1: 

1: 

3.90Β 
~T;T3I 

6*956 
2,743 

1.487 
».,; 

3.239 
i;469 

'3.947 

6.562 
4.*533 

_2*051 

2-289 
3.202 
i:'777 

2.014 
—j· i"·—«4*767 

1: 
1: 
1: 
l i 
1: 

1: 
1: 
1: 
1: 

1: 
1: 

1.351 
2.356 

36.705 
13.050 

1.393 

2.482 
3.170 
2.352 
1.984 

1.553 
2*500 

file:///lf64O
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Ά^ιθμφς ασφαλισμένων κα(. συνταξιούχων κατά φορέα κυρίας 
ασφαλίσεως - ανεξάρτητων και ελεύθερων επαγγελμάτων 

..... _. ' *Ανεξ̂ ρτ"Πτών επαγγελι.ιατων 

α/ο 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5 . 

6* 

7 . 

1. 

2. 

3 . 

..Φορείς 
» , 

,ΤΕΒΕ 

4Ταμείο 'Ασφαλίσεως 
'Εμπδρων 

Εκτελωνιστών 

Χρημ· Μεσιτών 

"Ετος 
.. ιδρύσεως 

1934 

1936 

1931 

Άντικρ· 1935 

!Επιχειρηματιών Κινημα
τογράφου 1941 

'Ξενοδόχων 

ΠΔίρ: 

' Νομικών 

ΤΣΪΥ 

' ΤΣΜΒΔΕ 

1945 

.1936 

' Ελεύθερων 

1929 

1928 

1934 

Αριθμός α 
ασφαλισμέ

νων 

215*000 

44·500 

3-500 

111 

2.400 -

2.500 

2.Ö69 

'Αριθμός β 
συνταξιού
χων 

87.763 

12.880 

780 

272 

160 

490 

430 

'Επαγγελμάτων 

22.600 

28.467 

19.883 

10.800 

7.505 

3.400 

Αναλογία 
β/α 

1: 2.449 

1! 3.454 

1: 4*487 

1: 0.408 

1: 15.000 

1: 5.102 

1: 4 .8Ì1 . 

-

1: 2.092 

1: 3.79Ò 

1: 5.847 
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ι 
Βασική σύνταξη IKâ 

: .χα£ προσαυξήσει άπό το .XPÓVO ασφαλίσεως. -·••..,. 
'Ασφαλί- Τεκμαρτό Ποσοστό >a. Προσαύξησε ι ς 

στικές ήμερομί- 25πλαστο $ Βασική *Βμβρε< ' ϋοσσστο1 

κλάσεις σθιο (Πίνακας Α) σύνταξη εργασίας fo ανά 
300 ήμέ*-
ρες εργα
σίας 

1η 

2η 

3η ! 

4η |; 

5η j 

*,. δη ; 

7η \ 

' 8η j 
- •. Ι 

•9η | 

10η | 

• fin | 

12η Ι 

13η | 

14η : 

15η
 ; 

16η : 

17η | 

18η : 

92 

. 115 

144 

173 

207 

242 

276 

311 . 

: ο , -

345 

380 

1
 414 ' •;•'; 

460 

506 

552 

598 

644 

690 

736 

2300 

2875 

3600 

4325 

5175 

6050 

6900 

.. , 7775 

8625 

9500 

:. ">φ50 

11500 

12650 

13800 

14950 

..··- 16100 

17250 

18400 

70 

•· 60 

55 

50 

46 

43 

40 

38 .. * . 

36 

34 

32 · 

30 

30 

30 " 

30 

30 

30 

30 

1610 

1725.. 

19Ô0 

2162,5 

2380,5 

2601,5 

2160 

:. 2954,5 
t • 

31ÌQ5 
ι 

3230 

•"' 3312 

3450 

3795 

4Î40 

4485 

4830 

5175 

5520 

330Ο-7799 
7800 καί ανω 

3300U7799 
7000 καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800; καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

• 330CL.7799 
; ̂ 800 καί ανω 

330QU.7799 -
780Ο καί Ιανω 

3300-779^' 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800 καζ ανω 
3300U7799 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

5300-7799 
7800 καί ανω 

3300-7799 
7800 καί ανω 

£300-7799 
7800 καί ανω 

1 

1,5 

1 

1,5 

1 

1,8 

1 

1,9 

1 

2,1 
1 

2,2 

1 

2,3 

1 
2,3 
1 

2,3 

1 

2,3 

1 

2,3 

1 

2,5 

1 

2,5 

1 
2,5 
1 

2,5 

1 

2,5 

1 

2,5 

1 

2,5 

1. Μέ πρόσφατη υπουργική απόφαση προστέθηκαν 4 ακόμα κλάσεις ασφαλίσεως 
19η~22η, άπό τ ί ς όποιες 19η καί 20η άπό 1η 'Ιανουαρίου 1977 καί 21η 
καί 22η άπό 1η 'Ιανουαρίου 1978· 
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Π.ΙΙ-5 

Εισφορές κλάδου κύριας αοψαλι σεωχ τ,συντ&εων σε ποσοστό 
Λ!,., ,,,-;>.. ,.,;:•· τοϋ-μισθοϋ 1975 

Εισφορές "Αλλες εισφορές 

α/α 
Όριο Μέσος 

Φορείς 
Άσφαλι- 'Εργο- 'Ασφαλι- Έργο--" : ρίισθςΡ^ ορός 

σμένων δοτών σμένων δοτών γιά μισθού* 
- •·-——- ~~-- ;, ,>.....,..,,.,,.,.. .„,,.̂ . ,.»,̂ ., εισφορές«:.*ι&εοΗεν-

•j r μένος σέ 
εισφορά 

1. 
2/ 

y. 
4* 

• . - , 

5. 

6. 

7. 

8 . 

9. 

ΙΟ. 

DCA 4,25 
ΤαμεΤο' Ευνίτάξεως-- •- -
Προσωπικοί ΓΣΟ 7 
Ταμείο Τυπογράφων6 
Ταμείο Ασφαλίσεως 
ΠροσωπίΗοΰ Άσφαλι-

^ j m H ^ J S m p ë f e s ., 
»Η 3ΘΙΠΚΗ" 7 
Ταμείο Συντάξεως 
Προσωπικού* 'Εμπο-^ 
piHoU καί Βιομηχα
νικού 'Επιμελητη
ρίου 8 
Ταμείο Προσωπικού 
Τραπέζης πρώην „ 

'Εθνικής 6 
Ταμείο Συντάξεως 
Προσωπικού Τρα
πέζης 'Ελλάδος-- ^ _ 
Κτηματικής 5 
Ταμεχο Συντάξεως 
Προσωπικοί; Άγρο- „ 
τικης Τραπέζης ' 5 
Ταμείο Άσφαλί-
"σεως*~Προσωπ'ΐΤΙ'οϋ — 
ΟΤΕ 2 
ΤΑΝΠΪ 12,75 

8,501 

• 

12 
β 

~.\14?~ 

7 

10 

10 

; ΐ ο 

- * - - — • * — * * 

12,5 
-

<ί-

- ....~.:_^ 

0,51 

"S 

1,09 

• . · - * . · ' · 

1,25 \ 

-' 

ή6$ 
• ' * 

* - ' 

·*>3 
t j · 

- « — - - - ~ ' . ' 

-

— 

0,32 ν 

" "-

0,09 

, 1»42 

2,25 

1,09 

.•^^..^...., 

-

13.0002 

16.400 

'22ΤΤ73'" 

— 
-ϊ \· 

57.500 

' ' : · ' · . \ · ' ι 

— • 

' — 

• ' . . * · . Λ »»™.-. .1 . »U. .I 

— 

13.000 

χ 7.500 
6.545 

*7ί260 

Η ' 

,7;157 

10.900 

1 * " • 

12.265 
> , 

·» ^ 

13.200 

•-.'J. » ] 

9.400 
4.100 

• Εισφορά βαρέων επαγγελμάτων 3,60$ άπό 1/3/76. Εισφορά κλάδου συντά
ξεων άπό ΐΑ/76 14,25$ (ασφαλισμένου 4,75$/εργοδότη 9,50$). 

2. 'Από* ΐ/ΐ/76 18.000 δρχ. καί άπό ΐ/ΐ/77 24.000 δραχμές. 
3· Ποσοστό 5$ καταβάλλεται άπδ τ ί ς Τράπεζες αντί γιά αύξηση των μισθΦν. 
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Π.ΙΙ.6 ν y 
Ι I IWIIW 

Ποσοστιαία συμμετοχή εισφορών άσφαλισμένων-καί έργοδοτων.^ατό^.._Μ, 
σΰνολο των εσόδων καί εξάδων αντιπροσωπευτικών φορέων κοινωνικής 
ασφαλίσεως,,"ποσοστιαία συμμετοχή κοινώ^κωνπόρων καί ειδικών 
εισφορών στίς ασφαλιστικές είσφορές καί αναλογία κατά κεφαλή 

ασφαλισμένου 

α/ο 

* 

U 
2. 
3 . 

4 . 

5. 

6. 

7 . 
8. 

. 9 . 
10'. 

11 . 

e 

Τίτλος 'Οργανισμού* 

DCA. 
ΤΣΑ 
Ταμείο 'Ασφαλίσεως 
Τυπογράφων 
Ταμείο Προσωπικού* 

'ΕμπορικοΟ ΒιομηχανικοΟ" 
' Ε π ι μ ε λ η τ η ρ ί ο υ 
Ταμείο Συντάξεως Προσω-
πίκοΟ Τραπέζης ' Ελλάδος 
Κτηματικές 
ΤαμεΓο Συντάξεως Α γ ρ ο 
τ ι κ ή ς Τραπέζης 
TEBE 
ΤΑΕ 
Ταμείο Νομικών 
ΤΣΔΪ 
ΤΣΜΕΔΕ 

Εισφορές 
σμένων έ 

άσφαλι-
ργοδοτων 

σέ ποσοστό τ ο 0 
συνόλου τ ο υ ς 

'Εσόδων 

f 

97,43 
87,08 

71,18 

35,40 

86,50 

47,53 
57,70 
73,60 
19,20 
41,50 
49,50 

ώάπανων 

% 

99,12 

97,24 

34,51 

35,10 

78,70 

47,50 
60,42 

82,59 
21,60 
47,60 
49,60 

Κοινωνικοί πόροι 
καί ι 

Ποσοστό* 

ε ιδ ικές β ί σ -
φορές ' 

* • 

Αναλογία 
στίς" ε ι σ - κατά κεφα-

φορές 

4 
7,09 . 

13,5 

35,02 ; 

175,4 

98,07 
70,03 , 
24,14 

370,51 . 
83,47 
23,83 

λή ασφαλι
σμένου 
σέ δρχ· 

1.07Ò 
906 ' 

3.4β9 

29.235 ' 

.(' χ. 

\ 
39.521 

3.466 
2.144 * 

24.001 
10.574 

1.564' 
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Π.ΙΙ.7 

ταριθμός'ασφαλισμένων καί συνταξιούχων ορισμένων φορέων 

επικουρικής ασφαλίσεως καί .σχέση συνταξιούχω\_άσφαλι~. 

. ι ; σμένων Ì974 
""~""^ ·""~~™ ι , ι β ι β — ^"•"~ , — """^ 

.. ... -, "Ετος
ν
 'Αριθμός 'Αριθμός Σχέση 

α/α . Φορέας., ίδρο*- άσφαλι- συνταξι- συνταξιούχων 

"' ' σεως σμένων οΰχων ασφαλισμένων 

Α/ 'Επικουρικά ταμεία μισθωτών ασφαλισμένων στό ΙΚΑ 

1. 

2. 

3 . 

4 . 

5. 

6 . 

7. 

8 . 

9 . 

10. 

1 1 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

'Αεροπορικών ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν 

Δομικών ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν 

'Εμπορικών: καταστημάτων 

Ε ρ γ α τ ι κ ώ ν 'Οργανώσεων 

Εστιατορίων 

' Η λ ε κ τ ρ ο τ ε χ ν ι τ ω ν 

Καπνού (Βιομηχανιών) 

Καπνεμπορικών έπ ι χ ε ι ρήσεων 

Κούρε ίων*-Κομμωτηρ.ίων 

Κλωστοϋφαντουργών. 

Λίπαρματων 

Μετά>λου 

ΟΕΑΣ 

Ο ι ν ο π ο ι έ ί ω ν - Ζ υ θ ο π ο ι ε ί ω ν 

Π ε τ ρ ε λ α ι ο ε ι δ ώ ν ; > 

Τροφίμων 

Τσιμέντων 

Υαλουργων 

Υποφηματεργατων 

2 0 . Χημικών ; 

1963 

1943 

1939 

1937 

.1944 

1943 

1937 

.1939 

,1946 

J 943 

.1.938 

.1935 

1951 

.1939 

1944;:--

.1941 

,1937 

1944 

.1943 

1942 

8.500 

1.5^000 

47.936 

2.039 

15.210 

23.400 

3.850 . 

460 

1.580 

38.060 

3.185 

61.412 

Ι ΐ . 8 0 0 

3.294 

> 4.520 

: 3.110 

4.064 

190 

12.003 

2.588 

352 1 

17.370 1 

4.992 1 

,2 .816 1 

3.816 1 

2.029 1 

2.-996 1 

348 ; 1 

780 1 

11.751- 1 

,774 1 

6.353 1 

2*33,1 1 

389 1 

1.396; , ; 1 

302 1 

780 /| 

152 1 

1.609 1 

613 ν1 

; 24,1 

Ϊ 7 , 3 . 

: 9,62 

: 0,72 

?. 3,91 

: -11,53 

: 1,28 

: 1,32 

: .2., 

: ^ # 

: .4,11 

: : 9,66 

: ν 5,06 

: 8,47 

» ; 3,23 

0: >Α$$ 

ι ; 5,21 

: 1,25 

V ; 7,46 

: • 4*22 
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»Ετος * -Αριθμός. 'Αριθμός Σχέο )̂ 
α/α Φορϋκς ·••••- ίδρ&- άσφαλι- συνταξι- συνταξιούχων 

—^..,..,„.. ,. „ , σεως σμένων οόχων ασφαλισμένων 

Βί* ',^πίκουρίΗ^ ταμεία προσωπικού* ασφαλιστικών όργανισμογ καί ΝΠΔΔ 
ν ο - καθεστώς αυ ι̂τ* Δημ. 

21. 

22. 

23. 

24· 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

ΤΕΑΠΟΚΑ. 

Δημοτικών κ α ί Κ ο ι ν ο τ ι κ ώ ν 
*Υπαλλ·ί^ων 

1942" 

1936 

' Ε θ ν Ι κ ο ϋ 'Οργανισμού* Καπνοο 1 9 4 3 

Λιμένος Θεσσαλονίκης 1962 

Ταμείου Προστασίας' Νομικών 1951 

Βαδιοφωνίας Τουρισμού* 

Ύπαλλί'ΐλων ΟΛΠ 

* Τ.Λ 'Βπικ. 

Αγροτικές Τραπέζης 

'Ε*>νικ?)ς Τραπέζης 'Αθηνών 

Τραπέζης •* Ελλάδος · 

'Εμπορικής Τραπέζης 

Έ^ιπορικίΐς Πίστεως' 

•1958 

•1956 

ταμεία 

1951 

•1949 

•1948 

•1948 

Ί950 

"'Ï2ÎÎ7Ô 

15.000 

571 

317 

75 

2.207 

914 

"~'Τ2§2"~ 
' · • · ' . Ι • :: * • 

1O.OQ0 

100 

100 

85 

495 

561 

προσωπικού* τραπεζών 

4.850 

7.450 

3.727 

4.157 

1.414 

2.103 

4.700 

1.571 

685 

80 

~ΤΓ 
t 

1s 

1: 

1: 

η 

Vi 

11 

Is 

u 
1: 

1: 

1s 

-2 ;» ·™-

1,50 / , 

5,71 Ì 

3,17 ' . 

0,88 , 

4,45. . 

1,63 , 

« 

2,30 . 

1,58 t! 

2,37 .;«·• 

6,80 ,· 

17^68 , 
4 Δ ' 'Επικουρικά ταμεία -ανεξάρτητων επαγγελμάτων 

33. 'Αρτοποιών -1935 6.968 1.Θ02 Is 3,89 

* Ε' 'Επικουρικά ταμεία 'ελεύθερων επαγγελμάτων 

34. Δικηγόρων 1961 12.705 2.655 1: 4,79 . 

35. Συμβολαιογράφων -1937 1.640 714 1; 2,29 . 

ΣΤ? 'Επικουρικά ταμεία τύπου 

36. Δημοσιογράφων 1968 1.085 508 1 s 2,14 . 

7!*^*QWafo .X&Bgv /APnyfflv,, ....13.34 ,. 617 385 1s 1è60 . 
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Π.ΙΙΙ.1 . .-. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΔΠΚ0ΣΙΓ&7 ΥΤΤΑΛΛΗΛΩΤΤ 

(Πληροφοριακό σημείωμα) 

1· Στοιχεία φορέα 

υπουργείο Κοινωνικών ^Υπηρεσιών 

Δημόσια υπηρεσία 

Ν· 1811/51, W.3920/58, Β.Δ.665/62, 

•Β-Δ.566/63, Β.Δ,597/66, Ν.Δ.84/69, 

Π.Δ.389/75, Π.Δ.750/75. 

1·1· 'Επωνυμία 

1.2. Νομική μορφή 

1·3· Βασικοί νόμοι 

1.4· "Εναρξη λειτουργίας 

(μέ τήν υφιστάμενη μορφή): 1/1/63 

1.5. ^Υγειονομική περίθαλψη ; Παροχή σέ είδος
 Λ 

..?..·.• Παροχή σέ χρήμα. 

2. Πρόσωπα πού* καλύπτονται 

2.1. Τακτικοί δημόσιοι πολιτικοί υπάλληλοι. .·^ 

2.2. Πολιτικοί η" στρατιωτικοί συνταξιούχοι άπό 'ίδια υπηρεσία* 

2·3· Μέλη των οικογενειών των περιπτώσεων 2.1. καί 2.2. μέτήν 

προΰπόθ-εση οτι δέν δικαιούνται περιθάλψεως άπό" άλλο . 

ασφαλιστικό* φορέα. 

Προκε ι μέ νου ειδικά γιά νο σοκομε ιακή πε ρ ίθαλψη δ ικαι οοντ>α ι 

νά τή συμπληρώσουν σέ περίπτωση πού υπολείπεται αύτης .πού^παρέχει 

ται άπό τό Δημόσιο·^ 

*Ως μέλη οίκογένειας θεωρούνται: 
. . . •- \ 

α.*Η σύζυγος· 
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β· Στην περίπτωση γυναικών υπαλλήλων, ο ανίκανος προς άσκη

ση βιοποριστικού επαγγέλματος, λόγω νόσου, τραύματος ft γήρατος, 

η άπορος σύζυγος· "Απορος θεωρείται ο σύζυγος εάν οι πρόσοδοί του 

άπό κάθε πηγή, σέ χρήμα η σε είδος δεν είναι ανώτερες άπδ 1.000 

δρχ. τό μήνα, προκειμένου δέ για νοσοκομειακή περίθαλψη αν δέν 

υπερβαίνουν τ ί ς 2.000 δραχμές. ; 

γ . Τα* νό*μιμα, νομιμοποίητα η θετά παιδιά των υπαλλήλων ft 

τά φυσικά παιδιά γυναίκας υπαλλήλου εάν, τα μέν κορίτσια είναι-

άγαμα ft σέ διάζευξη ft χηρεία'καί λαμβάνουν σύνταξη άπό τό Δημόσιο, 

τά δέ αγόρια είναι ανήλικα ft άγαμα ft ενήλικα μέν άλλ'ανίκανα γιά 

άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος λόγω διαρκούς σω

ματικές η πνευματικής αναπηρίας. Τά ενήλικα άγαμα παίδια των · 

υπαλλήλων πού φοιτούν σέ ανώτατες η* ανώτερες σχολές δικαιούνται 

κατ'εξαίρεση μόνο νοσοκομειακή περίθαλψη σέ κλίνες Β θέσεως, κατά 

τό χρόνο των σπουδών τους ο οποίος δέν μπορεί νά υπερβεί αυτόν 

πού ορίζεται άπό τόν 'Οργανισμό της οικείας σχολής. 

Προκειμένου γιά παιδιά γυναικών υπαλλήλων, δικαιούνται 

περιθάλψεως εφόσον οι άπό κάθε πηγή πρόσοδοι των συζύγων τους, 

πατέρα των. παιδιών .δέν υπερβαίνουν τό ποσό τον 3·000 δρχ. τό 

μήνα. 

δ. 0 πατέρας, η μητέρα, εφόσον οι -άπό κάθε πηγή, σέ χρήμα 

ft σέ είδος, πρόσοδοι καί των δύο αν ληφθοΟν αθροιστικά,δέν υπερ

βαίνουν τ ί ς 2.000 δρχ. τό'μήνα η προκειμένου γιά παροχή νοσοκο-. 

μειακης περιθάλψεως ώς εσωτερικών ασθενών τ ί ς 4»000 δρχ. τό μήνα. 

'Εάν βρίσκεται στή ζωή μόνο ò ένας άπό τους γονείς τά παραπάνω 

κριτήρια περιορίζονται στό μισό. 
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ε. OL άγαμες αδελφές, εφόσον οι από κάθε πηγή σε χρήμα η 

σε είδος, πρόσοδοι αυτών και των γονέων τους αθροιστικά δεν υπερ

βαίνουν τ<5 ποσό των 3.000 δρχ. τό μήνα καί προκειμένου γιά παροχή 

νοσοκομειακής περιθάλψεως ώς εσωτερικών ασθενών τό* ποσό των 6.000 

δρχ. τό μήνα. 

"Αν βρίσκεται στή· ζωή ο ένας απο τους γονείς, εφόσον οι 

πρόσοδοι αύτου καί των άγαμων αδελφών των υπαλλήλων δεν υπερβαί

νουν σύμφωνα μέ τ ίς--παραπάνω διακρίσεις τά ποσά των 2*000 fj τών 

4.000 δραχμών. Γιά τά ορφανά από πατέρα η μητέρα εάν δεν υπερ

βαίνουν τά ποσά των 1.Θ00 ή 2*000 δραχμών. -
 s

. ' .' ' , 

Τά μέλη μέ τά στοιχεία'δ' καί ε' δικαιούνται υγειονομι

κής περιθάλψεως εφόσον διαμένουν στην 'ίδια πόλη μέ τοός υπαλλή

λους η ζουν στον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους. - -
: 

2·4· Τά τακτικά μέλη της 'Ακαδημίας Αθηνών. 

2.5. Τά μέλη των οικογενειών τών εν ενεργεία υπαλλήλων τοϋ* 

Πυροσβεστικού Σώματος καί τών ενεργεία αστυνομικών υπαλλήλων, 

εφόσον οι περί παροχής υγειονομικής περιθάλψεως τών Δημοσίων 

υπαλλήλων διατάξεις δέν αντίκεινται στίς εκάστοτε ειδικές γι* 

αυτούς διατάξεις. 

2·6. Τά μέλη τών οικογενειών τών ανδρών Χωροφυλακής. 

2·?. Οι τακτικοί υπάλληλοι τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι

καίου πού δέν είναι υποχρεωτικά μέ νόμο ασφαλισμένοι σέ άλλους 

ασφαλιστικούς-οργανισμούς γιά τήν περίπτωση ασθένειας ^τοκετού. 

_0^
ν
σχετικές δαπάνες βαρύνουν τό οικείο ΜΙΔΔ, στό οποί© περιέρ

χεται καί η κράτηση 5$ επί τών αποδοχών εν γένει τών υπαλλήλωνy 

αυτών. 
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2.8. Οι εν ενεργεία άνδρες τών Σωμάτων 'Ασφαλείας (Ν.4501/66). 

2*9· Τ6- προσωπικό των σχολείων πού λειτουργούν στό κράτος 

καί τον αναγνωρισμένων ώς Ισότιμων πρδς τά Δημόσια,, καθώς καί τά 

μέλη τών οικογενειών τους. 

2.10. Τό προσωπικό των ΕΑ.ΤΑ καί τα μέλη των οίκογενειών τους 

( Ν . Δ . 8 2 2 / 7 1 ) · 

2·11· Οι συνταξιούχοι Μ.Τ. Στράτου καί τά μέλη των οικογενειών 

τους (Ν.Δ.903/71)· 

2·12· Οι συνταξιούχοι τών τέως ΣΕΚ καί τά μέλη τών οικογενειών 

τους" (Ν.Δ. 1288/72). 

2·13« Τό προσωπικό τών τέως Βασιλικών Ανακτόρων (Π.Δ.77/73) 

κ α ί τ ά μέλη τών οικογενειών τους. 

2Λ.14ί Οι συνταξιούχοι βουλευτές (Ν.Δ.128/73) καί τά μέλη τών 

οικογενειών τους.. ν 

2·14α· Οι συνταξιούχοι λογοτέχνες καί καλλιτέχνες καί τά μέλη 

τών οικογενειών τους (Ν.Δ,214/73)· 

2.15· Οι βουλευτές καί τά μέλη του *Υπουργικοϋ Συμβουλίου πού 

δέν έχουν τήν Ιδιότητα του βουλευτή, καθώς καί τά μέλη τών οίκογε*· 

νειών τών παραπάνω προσώπων, (ζ.' ψήφισμα 1975)· 

2·16. Οι ανάπηροι καί θύματα πολέμου, οι ανάπηροι η. θύματα, άμα

χου πληθυσμού καί τά μέλη τών οικογενειών τους (Ν.92/75)· 

' Στους δικαιούχους της 'κατηγορίας αύτης παρέχεται μόνο 

έξωνοσοκομε\ακή περίθαλψη. *' "• > 

' 2.17· Τό προσωπικό τοϋ Κέντρου Προγραμματισμού* καί Οικονομικών 

'Ερευνών, καθώς καί τό μέ σχέση ιδιωτικού δικαίου προσωπικό Ài κατη

γορίας τοΟ ^Υπουργείου Συντονισμού καί Προγραμματισμοί) (Ν.223/75)· 



- 343 » 

3· Παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη ·. ", y . 

3·1· Νοσοκομειακή ως εσωτερικών ή εξωτερικών ασθενών. 

3·2· Κατ'οίκον καί, στό Ιατρείο. 

3·3· Φαρμακευτική. 

3·4· Παρακλινικές εξετάσεις καί ειδικές θεραπείες. 

3·5· Προθέσεις. 

3.6.'Οδοντιατρική* περίθαλψη 

Οι δαπάνες τών προσθετικών οδοντιατρικών εργασιών.τον εν 

ενεργεία υπαλλήλων αναγνωρίζονται στ<5 ακέραιο εφόσον η εξαγωγή -

των δοντιών επιβλήθηκε γιά* θεραπεία σοβαρής νόσου. Σέ κάθε άλλη 

περίπτωση αναγνωρίζεται τ<5 μισό της" δαπάνης^ Τ' ' 

"Ομοιες δαπάνες των μελών των οικογενειών των υπαλλήλων, 

τών συνταξιούχων καί τών μελών τών οικογενειών τους αναγνωρίζονται 

μόνο στην ^περίπτωση, πού λόγω σοβαρής νόσου επιβλήθηκε η εξαγωγή 

τών δοντιών^ καί μέ συμμετοχή τών εν λόγω προσώπων κατά ποσοστό 

40$ επί της δαπάνης· 

3·7· Γιά φυσιολογικά τοκετό της υπαλλήλου η* της συζύγου ύπαλ-

λήλων ò φορέας κατάβάλλει έπόδομα τοκετού. Σέ περίπτωση μή φυσιο

λογικού τοκετού' δέν καταβάλλεται επίδομα αλλά αναγνωρίζεται η* 

δαπάνη νοσηλείας της λεχωΓδος. ' '" *' * 

3.8." ΪΤοσηλεία στό εξωτερικό 

ΛΑικαίωμα; σ'αυτήν έχουν: 

... > α·*0σοι πάσχουν άπό σοβαρότατο νόσημα η διάγνωση ή .θεραπεία 

του οποίου δέν μπορεί νά γίνει στην ^Ελλάδα. < . ν 

-. β*νΟσοι βρίσκονται στό εξωτερικό γιά υπηρεσία: η\. μ.'εκπαιδευτι

κή άδεια. '•'-/ 
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καί γ."Οσοι είναι εγκαταστημένοι στ<5 εξωτερικό. Γ ' 

Οι δαπάνες νοσηλείας στην αλλοδαπή καλύπτουν: 

α. Τά έξοδα μεταβάσεως, επιστροφής καί διαμονές σέ ξενοδο

χείο τοϋ ασθενούς καί του συνοδού του σέ περίπτωση πού ή κατάστα

ση του* άσθενοϋς επιβάλλει τή χρησιμοποίηση συνοδού*. 

β. Τά έξοδα νοσηλείας σέ νοσοκομείο ή κλινική. 

γ
#
 Τίς αμοιβές τον γιατρών καί τίς δαπάνες των παρακλινικών 

εξετάσεων. 

4· Περιορισμοί παρεχόμενης περιθάλψεως 

4·1· *Υπαλλή\ων καί μελών των οίκογενειων τους 

4.1.1* Η κατ'οΐκον^στό νοσοκομείο η* Ιδιωτική κλινική νοσηλεία 

τών τακτικών δημοσίων υπαλλήλων δέν μπορεί νά υπερβεί τους τρεις 

μήνες. "Αν δμως παρατείνεται η αγένε ια παρατείνεται ανά τρίμηνο 

καί ή νοσηλεία μέχρι νά εξαντληθεί è συνολικός χρόνος δικαιούμε

νης αναρρωτικής άδειας. 

4·1·2. ;·.0 ύπάλληλ,ος πού τέλει σέ διαθεσιμότητα, λόγω νόσου 

δικαιούται νοσηλείας γιά δλη τή διάρκεια της διαθεσιμότητας· 

4*1.3· Θεραπείες πού δέν επιβάλλουν αποχή τοϋ υπαλλήλου 

άπό τήν άσκηση των καθηκόντων του δέν υπόκεινται σέ χρονικούς 

περιορισμούς. 

4·1·4·
 ι
Η νοσοκομειακή νοσηλεία προστατευόμενου μέλους 

οικογενείας υπαλλήλου δέν μπορεί νά υπερβεί τους εξι μίανες μέσα 

σέ δύο χρόνια* 

4·1·5· Μέ*λη οικογενειών υπαλλήλων πού πάσχουν άπό φυμα

τίωση μπορούν νά νοσηλεύονται σέ ειδικά σανατόρια η* Ιδιωτικές 
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κλινικές μέχρι 24 μήνες τό ανώτατο. Τά ίδια Ισχύουν καί^προκει

μένου γιά αιμοφιλία. 

* 4·1·6· Μέλη οικογενειών υπαλλήλων πού πάσχουν άπό νεύρο-

ψυχικές παθήσεις fi καρκίνο μπορούν νά νοσηλεύονται σέ αντίστοιχα 

νοσοκομεία η κλινικές 12 μήνες κατ'ανώτατο όριο. "Αν εξακολουθεί 

ή ανάγκη νοσηλείας δικαιούνται να τήν' έχουν επί 12 μήνες άκ$μη 

στή γ'θέση, ανεξάρτητα άπό τδ βαθμό τοϋ* υπαλλήλου· 

. .4.1.7« Σέ. περίπτωση υποτροπής των παραπάνω νοσημάτων (φυ

ματιώσεως, αιμοφιλίας, νευροψυχικών καί καρκίνου), παρέχεται εκ 

νέου δικαίωμα νοσοκομειακής περιθ*$λψεως μέ 'ίδιους χρονικούς, περι

ορισμούς, μόνο άφου περάσει διετία άπ6 τή λήξη της προηγούμενης 

νοσηλείας.
 ν

 ·.··... 

4·2· Συνταξιούχων καί μελών των οικογενειών τους 

4.2.1. Νοσηλεία συνταξιούχων καί των μελών της οικογένειας 

τους σέ νοσοκομείο η* κλινική παρέχεται μέχρι 2 μήνες μέσα σ'ενα 

χρόνο γιά τήν ίδια ασθένεια. Παράταση νοσηλείας επιτρέπεται μόνο 

γιά δυσίατα νοσήματα καί γιά τρίμηνο επιπλέον χρονικό διάστημα· 

4.2.2. "Οσοι πάσχουν από φυματίωση η* αιμοφιλία μπορούν νά 

νοσηλεύονται σέ Κδικά νοσοκομεία η' κλινικές μέχρι 12 μήνες, καί 

αν παρατείνεται η ασθένεια τους επί 12 μήνες ακόμη. 

4«"2·3· "Οσοι πάσχουν άπό νέυροψυχικές παθήσεις η\ καρκίνο 

μπορούν νά νοσηλεύονται σέ ειδικά νοσοκομεία η
1
 κλινικές μέχρι 12 

μήνες. V.· . · 

"Αν παρατείνεται η ασθένεια τους παρέχεται παραπέρα 

νοσηλεία γιά 12 επιπλέον μ^νες στην γ ί θέση, ανεξάρτητα άπό τό 

βαθμ'ό συνταξιοδοτήσεως τοϋ* υπαλλήλου. 
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4· 2·4· Σέ περίπτωση υποτροπές τών παραπάνω νοσημάτων (φυ

ματιώσεως, αιμοφιλίας, νευροψυχικών η καρκίνου) παρέχεται καί 

πάλι δικαίωμα νοσοκομειακής περιθάλψεως υπό* τους ίδιους χρονικούς 

περιορισμούς μόνο άφοϋ περάσει διετία άπό τή λήξη τής προηγούμε

νης νοσηλείας. 

4·3·*Η νοσηλεία γιά φυματίωση, αιμοφιλία, νευροψυχικές παθή

σεις είναι ανεξάρτητη άπό τή νοσηλεία γιά άλλη ασθένεια καί δέν 

συνυπολογίζεται στά καθοριζόμενα υπό* τά στοιχεία 4·1·4* καί. 4«2·1 

δρια νοσηλείας· 

4«4· Νοσηλεία όσων πάσχουν από' λοιμώδη νοσήματα, σέ ειδικά Λ 

νοσοκομεία, δέν υπόκειται σέ χρονικούς περιορισμούς. :. 

4·5· Κάθε άλλη περίθαλψη ασθενών εκτός άπό τή νοσηλεία ω ς . : : 

εσωτερικών ασθενών σέ νοσοκομείο η κλινική δέν υπόκειται σέ χρο

νικούς περιορισμούς. 

4.6. *Η νοσηλεία σέ ειδικά εκπαιδευτήρια απροσάρμοστων παιδιών 

παρέχεται γιά χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου. 

Τό χρονικό αυτό opuo παρατείνεται άνά τρίμηνο, εφόσον 

υφίσταται επιστημονική ένδειξη βελτιώσεως της καταστάσεως τους, 

μέχρι νά συμπληρωθεί νοσηλεία δύο χρόνων. >.. >. ..ν. 

Δικαίωμα εκ νέου περιθάλψεως αυτών ώςέσωτ εδικών -ασθε

νών, παρέχεται άφοϋ περάσει διετία από τή λή^η της προηγούμενης 

νοσηλείας· 

4·7· Οι συνεδρίες πού αναγνωρίζονται γιά κάθε κατηγορία δια-* 

τάραχων των απροσάρμοστων παιδιών ώς εξωτερικών ασθενών, δέν 

μπορούν νά υπερβαίνουν τίς είκοσι κατά μήνα.- Αμτές μπορούν V 

ανανεώνονται χωρίς χρονικό περιορισμό, εφόσον υφίσταται επιστη

μονική £νδειξη βελτιώσεως ττ̂ ς παθήσεως τον παιδιών πού τελούν 
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ύπ<5 θεραπείας μετά τή γνωμάτευση ειδικού ελεγκτή γιατρού τοο Δη

μοσίου. 

4·8. Γιά τήν περίθαλψη πού παρέχεται πατά τα στοιχεία. 4·6· 

καί 4·7· ουδεμία συμμετοχή του υπαλλήλου ¥\ του συνταξιούχου στίς 

δαπάνες επιβάλλεται. 

4·9· Δέν αναγνωρίζονται δαπάνες σέ βάρος του* φορέα γιά προμή

θεια: 

α. Τον προς χρήση των μελών της οικογένειας τοΰ υπαλλήλου, 

τών συνταξιούχων καί των μελών της οικογένειας τους ακουστικών 

βαρυκοΓας. 

β· Στοιχειωδών φαρμάκων π.χ. καθαρκτικών, κινίνης, παυσί

πονων, οινοπνεύματος, οξυγονούχου ύδατος, ειδών επιδέσεως κλπ. 

γ.'Ιατρικών εργαλείων οργάνων (θερμομέτρων, συρίγγων κλπ·). 

δ. Μεταλλικών πόσιμων νερών καί παιδικών τροφών. 

ε.'Ορθοπεδικών ειδών πρίν περάσει διετία άπό τήν προηγούμενη. 

Δέν αναγνωρίζονται σέ βάρος τοϋ* φορέα οι δαπάνες": 

α. Λουτροθεραπείας η άεροθεραπείας. 

β.'Αμοιβής αποκλειστικής αδελφής νοσοκόμας εκτός άπό ορι

σμένες περιπτώσεις νοσηλείας σέ νοσοκομείο f| κλινική καί υπό 

ορισμένες προϋποθέσεις. 

γ.'Ορθοδοντικών εργασιών. 

5· Συμμετοχή στίς δαπάνες 

5·1· Συμμετοχή υπαλλήλων 
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5·1·1· Γιά τίς δαπάνες νοσοκόμειακης καί έξωνοσοκομεια

κης περιθάλψεως των μελών των οικογενειών των υπαλλήλων έπιβάλ-

λεται συμμετοχή τους: 

α. Κράτηση 0,50$ επί των πάσης φύσεως αποδοχών δλων των 

τακτικών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς καί επί των πρόσθετων απολαβών 

καί των κατ'αποκοπών εξόδων κινήσεως. 

β« 30$ επί της δαπάνης της έξωνοσοκομειακης φαρμακευτικής 

περιθάλψεως, της προμήθειας όμματοϋαλίων καί λοιπών ειδών καί επί 

της δαπάνης ττίς έξωνοσοκομε ιακης εκτελέσεως τον παρακλινικων εξε

τάσεων καί θεραπειών των μελών των οικογενειών τους. 

γ. 10$ επί της δαπάνης νοσηλείας σέ νοσηλευτικά ιδρύματα 

Δημοσίου Δικαίου η* ειδικά νοσοκομεία Ιδιωτικοί? Δικαίου αγαθοερ

γού* πρωτοβουλίας η" αυτοτελείς νευροψυχιατρικές Ιδιωτικές κλινικές. 

δ. 20$ επί ττίς δαπάνης νοσηλείας σέ λοιπά νοσηλευτικά ιδρύ

ματα 'Ιδιωτικού Δικαίου αγαθοεργού πρωτοβουλίας. 

ε· 30$ επί της δαπάνης νοσηλείας σέ ιδιωτικές κλινικές. 

στ. 30$ επί της δαπάνης άγορας ορθοπεδικών ειδών, :κτός αν 

ή αγορά ενεργείται άπό εργαστήριο τοϋ Δημοσίου η ΜΙΔΔ, οπότε τό 

ποσοστό ορίζεται σέ.10$. 

> ζ*j4p$:επί της δαπάνης της οδοντιατρικής θεραπευτικές περι

θάλψεως. 

η. 20$ επί της εν γένει δαπάνης νοσηλείας ατέ εξωτερικό εκτός 

από τή δαπάνη τον οδοιπορικών καί εξόδων διαμονές σέ ξενοδοχείο 

τοο ασθενούς μόνο,η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τό Δημόσιον 
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5·1·2· ΧΕροκειμένου γιά .πάσχοντες από χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια οι οποίοι υποβάλλονται σέ αιμοκάθαρση με τεχνητό νεφρό, 

καθώς καί γιά προμήθεια βηματοδότη καρδίας σ αυτούς πού εχσυν 

ανάγκη καί είναι μέλη οικογενειών των υπαλλήλων απαλλάσσονται άπό 

τά υπό στοιχείων, β) γ) καί δ) ποσοστά συμμέτοχης. 

5.1*3* Σέ περιπτώσεις εξωνοσοκομειακης περιθάλψεως πού 

παρέχεται άπό μή συμβεβλημένους μέ τό φορέα γιατρό ή συμμετοχή 

τοϋ υπαλλήλου στην αμοιβή του γιατρού είναι 30$· 

5·1·4· 4Η συμμετοχή των νπαλλήλων στίς δαπάνες,περιθάλ- . 

ψεως-γονέων η* άγαμων αδελφών.είναι,συνάρτηση των εισοδημάτων καί 

των άλλων αδελφών πού πιθανό νά υπάρχουν. 

• 5·2· Συμμετοχή συνταξιούχων 

5*2*1« .*0 συνταξιούχος συμμετέχει στίς δαπάνες της νοσο

κομειακής η* έξωνοσοκομειακης περιθάλψεως του; . Ν 

α« Μέ κράτηση 0,50$ επί της συντάξεως του. •* · * 

β. Μέ 25$ της έξωνοσοκομειακης φαρμακευτικής, περιθάλψεως 

του της προμήθειας όμματοϋαλίων καί λοιπών ειδών καί τη*ς δαπάνης 

των παρακλινικων εξετάσεων καί θεραπειων.πού. εκτελούνταν εξωνοσο*-

κομειακά. s : 

γ . Μέ 10$ της δαπάνης νοσηλείας στά δημόσια νρσηλευτικά 

ιδρύματα, τά νοσοκομεία ειδικών νοσημάτων πού "λειτουργούν υπό μορ

φή ιδρύματος Ίδ,ιωτικοΟ Δικαίου αγαθοεργοί πρωτοβουλίας, καθώς καί 

σέ αυτοτελείς νευροψυχικές .Ιδιωτικές κλινικές." 

δ. Μέ 20$ της δαπάνης νοσηλείας στά λοιπά νοσηλευτικά ιδρύ

ματα Ιδιωτικού Δικαίου αγαθοεργού πρωτοβουλίας. 
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ε. Μέ 30$ της δαπάνης νοσηλείας στίς Ιδιωτικές κλινικές. 

στ· Μέ 40$ της δαπάνης αγοράς ορθοπεδικών είδων, εκτός αν η 

αγορά τους ενεργείται άπό εργαστήρια του Δημοσίου η
1
 ΝΠΔΔ, οπότε 

υπολογίζεται ποσοστά 10$. 

'•., ζ. Μέ 40$ των δαπανών οδοντιατρικές θεραπευτικής περιθάλ-

ψεως\ . . . . . · . " ' ,
 ν
 * «.........; 

η· Μέ 20$ ττϊς εν γένει δαπάνης νοσηλείας στο* εξωτερικό* εκτός 

άπό τή δαπάνη τον οδοιπορικών εξόδων τον εξόδων διαμονής σέ ξενο

δοχεία του* άσθενοϋς μόνο, ή οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τό φορέα· 

5·2·2· Προκειμένου γιά πάσχοντα άπό νεφρική ανεπάρκεια 

πού υποβάλλεται σέ αίματοκάθαρση μέ τεχνητό νεφρό καθώς καί γιά 

προμήθεια βηματοδότη καρδίας άπό δσους έχουν ανάγκη απαλλάσσονται 

άπό τά ύπό στοιχεία γ), δ)^καί ε) ποσοστά συμμέτοχης· 

5·2·3» Σέ περιπτώσεις έξωνοσοκομειακης περιθάλψεως πού 

παρέχεται άπό μη* συμβεβλημένο μέ τό φορέα γιατρό η συμμετοχή τον 

συνταξιούχων στην αμοιβή τοϋ γιατροϋ είναι 25$· 

6. Τρόπος παροχής υγειονομικής περιθάλψεως 

6.1· Βιβλιάρια ασθενείας 

6·1·1· Οί υπάλληλοι, ρί συνταξιούχοι καί τά μέλη τον 

οίκογενειων τους πού δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη εφοδιάζονται 

μέ βιβλιάρια ασθενείας μέ αντίστοιχο, συνταγολόγιο, αριθμημένα 

καί θεωρημένα άπό τήν αρμόδια^υπηρεσία. 

6·1·2· Τά βιβλιάρια μποροϋν νά είναι οικογενειακά ή ατο

μικά γιά κάθε μέλος της οικογενείας τών υπαλλήλων η των συνταξιούχων· 
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6.1.3· *0 τΰπος των βιβλιαρίων του>συνταγολογίου καί
 Λ 

κάθε λεπτομέρεια γιά τήν κατάρτιση, καί θεώρηση τους, καθώς καί 

τόν έφοδιασμ<5 των δικαιούχων περιθάλψεως καί ο τρόπος τηρήσεως 

αύτων καθορίζονται μέ απόδραση του * Υπουργού. Κοινωνικών
 ι
Υπηρεσιών. 

6.1·4· Στα συνταγολόγια αναγράφονται,κάθε φορά άπό τους 

θεράποντες γιατρούς οι Ιατρικές επισκέψεις, οι εντολές γιά παρα-

κλινικές εξετάσεις καί οι συνταγές των φαρμάκων πού χρειάζονται. 

6.2»* Εξωνοσοκομειακή περ ίθαλψη 

6.2.1· Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται άπό για

τρούς της ελεύθερης εκλογής του περιθαλπομένου, μ,έ τρύς οποίους 

ò φορέας έχει συμβληθεί μέ σύμβαση διά της οποίας αυτοί αποδέχον

ται τήν πληρωμή της αμοιβής τους δχι άπ' ευθείας άπό* τ<5ν υπάλληλο 

¥) τό συνταξιούχο, αλλά άπό τό φορέα. ';') 

:\ ':• -6.2.'2« Η εκτέλεση κάθε είδους παρακ&ΐνικων εξετάσεων 

καί θεραπειών ενεργείται' σέ εργαστήρια (ακτινολογικά, μικροβιολο

γικά, βιοχημικά κλπ.) των δε συνταγών φαρμάκων σέ „φαρμακεία, μέ 

τά οποία φορέας συμβάλλεται σύμφωνα μέ δσα ορίζονται στην προηγού

μενη παράγραφο. 

. ... • 6.2·3· Οι παραπάνω συμβάσεις υπογράφονται δσες μέν συνάπτον

ται "3 στην περιοχή της τέυ)ς διοικήσεως Πρωτευούσης άπό τόν *Υπουρ-

γό Κοινωνικών *Υπηρεσιων,·^ άπό εξουσιοδοτημένους από* τόν ίδιο YXLC 

στίς επαρχίες άπό τόν -κατά τόπο Νομάρχη ¥\ τους εξουσιοδοτημένους 

άπ'αυτόν· , 

6·2·4· Σέ περίπτωση μή αποδοχής συνάψεως συμβάσεως η αν 

οι υπάλληλοι 1*1 συνταξιούχοι δ£ν επιθυμούν τήν περίθαλψη άπό τους 

συμβεβλημένους γιατρούς, εργαστήρια καί φαρμακεία τους παρέχεται 
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δικαίωμα εξυπηρετήσεως τους άπό γιατρούς, εργαστήρια και φαρμακεία 

μή συμβεβλημένα μέ τό φορέα. 

Στην περίπτωση αυτή ή αμοιβή των γιατρών καί εργα

στηρίων η* ή αξία των φαρμάκων καταβάλλεται άπό τους περιθαλπομέ-

'νους καί αποδίδεται σ* αυτούς άπό* τό φορέα, μειωμένη κατά τά υπό" 

στοιχεία 5·1·2· καί 5·2·2· οριζόμενα ποσοστά· 

-Οι δαπάνες περιθάλψεως αύτοϋ τοο εϊδους άπό ,μή συμ

βεβλημένους γιατρούς, εργαστήρια καί φαρμακεία αναγνωρίζονται 

μετά άπό γνωμάτευση της οίκείας πρωτοβάθμιας -Υγειονομικές "Επι

τροπές» . . . 

6.2·5· Οι δικαιούμενοι περιθάλψεως μόλις παρουσίαστεΤ η 

ανάγκη περιθάλψεως είναι υποχρεωμένοι είτε οι ίδιοι, είτε èê< περί

πτωση πού όέν μπορούν νά μετακινηθοϋν, οι συγγενεΓς ?) οίκεϋοι τους 

νά προσέρχονται στίς κατά τόπους αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες 

του* φορέα προσκομίζοντας τό βιβλιάριο ασθενείας καθώς καί κάθε 

στοιχείο πού έχουν πού* νά αποδεικνύει τήν πάθηση τους. 

, ' 6.2·6,Όι ελεγκτές γιατροί εξετάζοντας τήν περίπτωση καί 

"λαμβάνοντας υπόψη τά στοιχεία τη*ς ασθενείας πού προσκομίζουν οι 

ασθενείς εγκρίνουν τίς κατά τήν κρίση τους απαιτούμενες Ιατρικές 

επισκέψεις, κατ*οίκον ή σε ιατρείο καί ΐίς απαιτούμενες παρακλι-

νικές εξετάσεις καί θεωροϋν τίς συνταγές τών φαρμάκων πού δίνουν 

οι θεράποντες γιατροί,άλλά δικαιούνται νά περιορίζουν τίς αναγρα

φόμενες ποσότητες· ; 

6·2·7· Γιά δσους διαμένουν έκτος της έδρας των οίκείων 

υγειονομικών υπηρεσιών ή διαπίστωση γιά τίς απαιτούμενες ιατρικές 

επισκέψεις, παρακλινικές εξετάσεις, ειδικές θεραπείες, φάρ£1ακα 
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Ji&ttfcftpo&é'àeÇÇï κΊαθώς καί οι :-σχετικέςν. εγκρίσεις ενεργούνται 'άπό 

γιατρό* δημόσιο υπάλληλο η στρατιωτικό γιατρό »η .γιατρό* δημόσιου 

νοσηλευτικού ιδρύματος ΜϊΔΔ η"νάπό τόν οΙκεΪο αγροτικό γιατρό» 

γ / ν .,6^2.8·\Σέ περίπτωση έκτακτης ανάγκης πού δέν συγχωρεί 

καθυστέρηση στή*ν προμήθε ι α των .φαρμάκων πρέπει, ν'αναγράφεται ευ

κρινώς καί νά μονογράφεται άπό τό θεράποντα γιατρό πού δίνει τή. 

συνταγή ή φράση "άμεσου εκτελέσεως" όποτε η συνταγή εκτελείται 

άπό τά συμβεβλημένα φαρμακεία καί πρίν άπό τή θεώρηση* της άπό τόν 

ελεγκτή γιατρό* 0 περιθαλπόμενος έχει τήν υποχρέωση τότε νά προσ

κομίσει τό βιβλιάριο τοΌ συνταγολογίου,προς έλεγχο καί θεώρηση.Λ 

μέσα σέ τρεις μέρες καί στή συνέχεια νά τό παραδώσει στό φαρμακείο 

άπό τό οποίο προμηθεύτηκε τά φάρμακα. "Αν αμελήσουν οι ενδιαφερό

μενοι, τό μέν φαρμακείο πληρώνεται άπό τό φορέα,ενεργείται όμως 

καταλογισμός της δαπάνης σέ βάρος των υπαλλήλων η συνταξιούχων. 

• : 6.2»9· Προκειμένου γιά τους πολιτικούς υπαλλήλους, του* 

*Υπουργέίου 'Εθνικής 'Αμύνης, τά μέλη των οικογενειών τους καί τά 

μέλη τών οικογενειών τών ανδρών των Σωμάτων 'Ασφαλείας, καί της 

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μπορεί μέ απόφαση του 'Υπ. Κοινωνικών 

*Υπηρεσιών -ν'ανατίθεται τό έργο της διαπιστώσεως της ανάγκης γιά 

έξωνοσοκομειακή περίθαλψη σέ γιατρό των υπηρεσιών αυτών. 

6·3· Νοσοκομειακή περίθαλψη 

6*3.1 e Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μέσω των νοση

λευτικών ιδρυμάτων πού λειτουργούν ύπό μορφή ϊΐΙΔΔ, τον ομοίων ' Ιδ ιωτι

κού* Δικαίου αγαθοεργού* πρωτοβουλίας, τών ιδιωτικών κλινικών καί 

τών ειδικών εκπαιδευτηρίων οπόυ εφαρμόζεται ειδική θεραπευτική 

αγωγή σέ απροσάρμοστα παιδιά, εφόσον τά παραπάνω ιδρύματα $1 
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κλινικές είναι συμβεβλημένα ·μ£ τό φορέα σύμφωνα μέ δσα αναφέρονται 

στή*ν παράγραφο 6·2·1. 

6.3t2. Στή\> Α.' θέση νοσηλεύονται: 

α. OL εν ενεργεία η" συνταξιοΟχοι: δικαστικοί» λειτουργοί 

(περιλαμβάνονται καί οι παρά πρωτοδίκαις πρόεδροι), οι μισθολογι

κά
 Λ
εξομοίού|1εvoi μ'αυτούς υπάλληλοι, οι καθηγητές τον 'Ανίατων 

'Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι εκπαιδευτικοί άπό" τό βαθμό του" βοη~ 

θου* γυμνασιάρχη, ' οι δημόσιοι διοικητικοί υπάλληλοι από 3ο βαθμό 

καί πάνω καί προκειμένου γιά δσους δέν υπάγονται στον υπαλληλίκι 

κώδικα οι ισόμισθοι μ'αυτούς· 

β· Οι στρατιωτικοί συνταξιοΟχοι μέ βαθμό* αντισυνταγματάρχη 

καί πάνω καί οι εξομοιούμενοι μ'αυτούς. 

γ. Τά μέλη οικογενείας των εν ενεργεία η* συνταξιούχων: πο

λιτικών ύπαλλή*λων μ£ 1ο βαθμό καί πάνω, των συμβούλων επικρατείας, 

των αρεοπαγιτών, των συμβούλων των 'Ελεγκτικών Συνεδρίων, του 

ΑΣΔΪ, τ(ΰν νομικών συμβούλων τοϋ Κράτους, των ειδικών νομικών συμ

βούλων, τον καθηγητών των Ανώτατων 'Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καί 

τ&ν άπό
 τ
ό βαθμό τοο πληρεξουσίου υπουργού Β'τάξεως καί πάνω 

ύπαλλή*λων του*. Υπουργείου 'Εξωτερικών· 

δ· Τά μέλη οικογενείας των εν ενεργεία καί συνταξιούχων 

άνδρων 'Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής, Πυροσβεστικές "Υπηρεσίας 

"καί τών στρατιωτικών συνταξιούχων μέ βαθμό ταξιάρχου καί πάνω 

καί του* ομοιοβάθμου τους· 

'•••'•'• ' . . . . ' . - . • • • ; • . ! ;',;·.• 

6·3·3·, Στή* Βα θέση νοσηλεύονται: 

α· Οι εν ενεργεία καί συνταξιούχοι: ειρηνοδίκες καί πταίσμα-

τοδίκες, οι πρωτοβάθμιοι καθηγητές, οι μέ 4ο καί 5ο βαθμό δημόσιοι 
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δ ι OÌ4^UKOJÌ . υπάλληλο ι naC απ'αυτούς- πού "δέν υπάγονται, στον HÎSÔL— 

Ηα<ίΗο kaaßi0$oC μ'αυτούς · V ·. ;«;* 

\ ν - · - . • • • - . . . 

!β.'"Οι στροπαωτικόί συνταξιούχοι μέ βαθμό λοχαγοο 7*αί ταγμα

τάρχη καί οι εξομοιούμενοι μ'αυτούς. 

γ · Τά" μέλη οικογενείας τον εν ενεργεία καί συνταξιούχων των 

λοιπών υπαλλήλων πού αναφέρονται ύπ<5 στοιχεία α) του έδαφ. 6 .3 ·2 · 

καί ύπό στοιχεία α) τοϋ παρόντος εδαφίου 6 · 3 · 3 · 

δ· Τ<£ μέλη οίκογενείας των εν ενεργεία άνδρων 'Αστυνομίας 

Πόλεων, Χωροφυλακές η Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του επί βαθμω* 

λοχαγού* εως του συνταγματάρχη η των ομοιοβάθμων τους· 

ε . Τά μέλη οικογενείας συνταξιούχων στρατιωτικών, άνδρων 

Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας των 

ε π ί βαθμω ταγματάρχη εως καί συνταγματάρχη και "των όμοιοβάθμων 

τους συνταξιούχων. 

6*3.4· Στή Ββ θέση νοσηλεύονται: 

α. Οι έν ενεργεία καί συνταξιούχοι: υπάλληλοι Α.' καί Β ' κα

τηγορίας από* τόν 6ο βαθμό καί π ι ό κάτω, οι μέ 8ο καί 9ο βαθμό 

υπάλληλοι ΓΓ κατηγορίας καί οι υπάλληλοι της 'ίδιας βαθμολογικής 

καί μισθολογικές αντιστοιχίας πού δέν υπάγονται στον Υπαλληλι

κό Κώδικα· 

β. Οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι άπό τό βαθμό του, υπολοχα

γ ο ί κ α ί κάτω,"οι υπαξιωματικοί*καί οι εξομοιούμενοι μ'αύτούς, 

γ . Τά μέλη οικογενείας των εν ενεργεία καί συνταξιούχων 

υπαλλήλων πού αναφέρονται .υπό στοιχεία α) του παρόντος εδαφίου 

6 · 3 · 4 · 
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δ. Tee μέλη οικογενείας τών εν ενεργεία ανδρών 'Αστυνομίας 

Πόλεων, Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με* βαθμό υπολο

χαγού* καί π ιό κάτω τών υπαξιωματικών, τών ομοιοβάθμων τους καί 

των χωροφυλάκων, αστυφυλάκων καί πυροσβεστών· 

ε· Τα μέλη οικογενείας συνταξιούχων στρατιωτικών, ανδρών 

'Αστυνομίας Πόλεων, Χωροφυλακής καί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τον 

μέ βαθμό" λογαχου καί πιό κάτω συνταξιούχων αξιωματικών καί υπαξιω

ματικών καθώς καί τον χωροφυλάκων, αστυφυλάκων καί πυροσβεστών· 

6·3·5· Στή* Γ' θέση νοσηλεύονται: 

α. Οι εν ενεργεία καί συνταξιούχοι υπάλληλοι Γ'κατηγορίας, 

ot υπάλληλοι πού ανήκουν στ<5 υπηρετικό προσωπικό των δικαστηρίων 

καί τών εισαγγελιών αυτών καί τα μέλη τών οίκογενειών τους. 

·β· Οι συνταξιούχοι στρατιώτες κάί τα μέλη τών οίκογενειών 

τους» 

6·3·6· "Αν δέν υπάρχει κρεββάτι Γ.' θέσεως .επιτρέπεται 

ή νοσηλεία σέ κρεββάτια Ββ θέσεως. 

6·3·7. Οι σύζυγοι τών δημοσίων υπαλλήλων καθώς καί των 

συνταξιούχων του Δημοσίου, οι όποιες δικαιούνται οι 'ίδιες υγειο

νομική περίθαλψη στό Δημόσιο, μπορούν νά επιλέξουν τή* θέση νοση

λείας πού προβλέπεται γιά τίς προστατευόμενες συζύγους τών υπαλ~ 

λή*λων η* συνταξιούχων του* Δημοσίου. 

6·4· Τρόπος διαπιστώσεως ανάγκης νοσοκομειακές περιθάλψεως 

6·4·1·
 ι
Η ανάγκη της νοσηλείας ως εσωτερικών η εξωτερι

κών ασθενών σέ νοσηλευτικό ίδρυμα η* ιδιωτική κλινική .συμβεβλημέ

νων μέ τό Δημόσιο διαπιστώνεται μέ γνωμάτευση γιατρού* δημοσίου 
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υπαλλήλου η γιατροϋ νοσηλευτικού ιδρύματος η του θεράποντος για

τροϋ. . Στή γνωμάτευση πρέπει .ν'αναφέρεται τό είδος της παθήσεως 

καί ο πιθανός χρόνος πού θά απαιτηθεί γιά τη θεραπεία. 

Η εισαγωγή του άσθε*ους σε νοσοκομείο η κλινική της 

εκλογής του άπό τά συμβεβλημένα μέ τδ Δημόσιο ενεργείται μέ άπό-
Λ. • * V 

φάση της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας. 

6·4·2. Σέ περιπτώσεις έκτακτης εισαγωγής c€ νοσοκομείο 

^ Ιδιωτική κλινική, συμβεβλημένα ¥} δχι μέ τό Δημόσιο, λόγω κατεπεί

γουσας ανάγκης, £ν«κα τΐ̂ ς οποίας καθίσταται ανέφικτη ή εκ των προ

τέρων τήρηση της καθοριζόμενης σύμφωνα μέ οσα αναφέρονται στην 

προηγούμενη παράγραφο διαδικασίας, εϊναι υποχρεωμένοι τόσο τό νο

σοκομείο ή η κλινική δσο καί ò ασθενής ή ol οικείοι του να ειδο

ποιούν, αμέσως μετά τήν εισαγωγή, τήν αρμόδια υγειονομική υπηρε

σία γιά τό συμβάν, μέ τό σκοπό νά ελέγξει αυτή μέ τά εντεταλμένα 

δργανά της εάν πράγματι συνέτρεχαν οι λόγοι πού νά οικαιολογοΟν 

τήν άμεση εισαγωγή. 

"Αν δέν ειδοποιηθεί η αρμόδια 'Υπηρεσία αμέσως μετά 

τήν είσοδο τοϋ άσθενοϋς δπως καί εάν δέν πιστοποιηθεί άπό τά ιατρι

κά όργανα τοϋ Δημοσίου ή αναγκαιότητα της νοσοκομειακής περιθάλ

ψεως, ο φορέας σέ ουδεμία δαπάνη υπόκειται· 

. Κατά της απορριπτικής πράξεως γιά τίς παραπάνω περι

πτώσεις επιτρέπεται ένσταση ενώπιον της οικείας Πρωτοβάθμιου 

υγειονομικής '#π:ιτροπ?)ς, ή οποία ασκείται μέσα σέ 48 ώρες άπό 

τήν κοινοποίηση της απορριπτικής πράξεως. 

6.3·4· Ως περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης νοοϋνται > 

εκείνες κατά τίς οποίες εκτίθεται σέ άμεσο κίνδυνο ή ζωή του 
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άί3θενο0ς, δπώς ή βαριά αιμορραγία, ή"καρδιακή πίεση, ή διάτρηση 

τού* στομάχου, ò ειλεός, ή περιεσφιγμένη κήλη, τά βαριά ατυχήματα 

ή ψυχασθένεΐα μέ μανιακές διεγέρσεις κλπ. 

6.4«'Οδοντιατρική περίθαλψη 

6·4·1· *Η οδοντιατρική περίθαλψη παρέχεται άπό οδοντο

γιατρούς της ελεύθερης εκλογής τοο περιθαλπομένου, μέ τους οποίους 

ό φορέας έχει συμβληθεί μέ σύμβαση καί οι οποίοι αποδέχονται τίς 

πληρωμές ττΊς αμοιβής τους 'όχι, άπό τόν υπάλληλο η συνταξιούχο άλλ' 

άπ'ευθείας άπό τό φορέα·.. 

6·4·2·. *Η ανάγκη της εκτελέσεως οδοντιατρικών εργασιών 

διαπιστώνεται άπό οδοντογιατρούς του φορέα καί αν δεν υπάρχουν 

τέτοιοι άπό τους ελεγκτές γιατρούς του φορέα σύμφωνα μέ τή διαδι

κασία πού περιγράφεται στό 6,2· , . » 

6.4·3·
ν
0ι δαπάνες των προσθετικών οδοντιατρικών εργασιών 

των εν ενεργεία υπαλλήλων αναγνωρίζονται στό ακέραιο, εφόσον η , 

εξαγωγή τον δοντιών επιβλήθηκε για θεραπεία σοβαρής νόσου. Ζέ 

κάθε άλλη περίπτωση αναγνωρίζεται τό μισό της δαπάνης. 

• · · . . * • 

Οι όμοιες δαπάνες των μελών των οικογενειών των υπαλ

λήλων, των συνταξιούχων καί των μελών των οικογενειών τους, ανα

γνωρίζονται μόνο στην περίπτωση πού λόγω σοβαρής νόσου επιβλήθηκε 

ή εξαγωγή δοντιών. Στην περίπτωση αυτή ή συμμετοχή τοο υπαλλή

λου ̂  συνταξιούχου είναι 40$ επί της συνολικές δαπάνης, 

6«4·4·
 ι
Η εκτέλεση των οδοντιατρικών γενικά εργασιών 

διαπιστώνεται άπό τά ϊδι<χ δργανα του Δημοσίου πού γνωματεύουν τήν 

ανάγκη τί}ς εκτελέσεως τους. 

7· Χρηματοδότηση-ΙΙληρωμές δαπανών 
mm*mmmmm*mm*wmm 



7.1» Οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη των προσώπων 

πού καλύπτονται άπό τό φορέα βαρύνουν τον προϋπολογισμό' των εξό

δων του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών· 

Ο.ι δαπάνες αυτές εκκαθαρίζονται καί εκτελούνται άπό τίς 

Υπηρεσίες Δημοσίου Λογιστικού* των οίκείων νομαρχιών· 

7.2. Οι κατά τήν προηγούμενη παράγραφο δαπάνες δικαιολογούνται: 

α· Γιά νοσηλεία σέ νοσηλευτικά ιδρύματα Δημοσίου η' Ίδ,ιωτι-

κου Δικαίου αγαθοεργοί; πρωτοβουλίας βάσει καταστάσεων, ο.ι οποίας 

διαλαμβάνουν τό* χρόνο νοσηλείας, τό είδος των καταναλωθέντων φαρ

μάκων, των παρακλινικών εξετάσεων καί λοιπών απαραίτητων γιά τή · 

νοσηλεία ειδών, καθώς καί τό καταβλητέο ποσό. 

β· Γιά νοσηλεία οέ Ιδιωτικές κλινικές, βάσει υπεύθυνων 

βεβαιώσεων του διευθυντή ττ̂ ς κλινικής στίς οποίες περιλαμβάνονται 

τά στοιχεία της προηγούμενης περιπτώσεως· 

γ. Γιά αμοιβές των συμβεβλημένων μέ τό φορέα γιατρών καί ' 

εργαστηρίων, βάσει αιτήσεως "πού υποβάλλεται κάθε μήνα μέ αναλυτι

κή κατάσταση, στην οποία επισυνάπτονται οι παραγγελίες του φορέα. 

δ. Γιά φάρμακα πού χορηγούνται άπό φαρμακεία μέ τά οποία 

έχει συμβληθεί ο φορέας, βάσει αιτήσεως πού υποβάλλεται κάθε
1
 μή

να μέ αναλυτικές καταστάσεις στίς οποίες επισυνάπτονται καί οι 

συνταγές. 

.εν Γιά αμοιβές εργαστηρίων καί γιατρών πού δέν.είναι συμ

βεβλημένοι μέ τό φορέα καθώς καί γιά δαπάνες προμήθειας φαρμάκων .· 

καί λοιπών αναγκαίων γιά τή νοσηλεία ειδών άπό φαρμακεία πού 

επίσης δέν είναι συμβεβλημένα μέ τό φορέα καί οι δαπάνες καταβάλ

λονται άπ' ευθείας άπό τόν υπάλληλο η* τό συνταξιούχο. Απαιτείται 
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ή υποβολή άπό τόν υπάλληλο η τό συνταξιούχο των νόμιμων εξοφλητι

κών αποδείξεων, των εγκριτικών πράξεων του* φορέα καί συγκεντρωτι

κές καταστάσεως· 

στ. Γιά νοσηλεία στό εξωτερικό βάσει πλήρων αναλυτικών λογα

ριασμών καί εξοφλητικών αποδείξεων οι οποίες, θεωροϋνται δπως καί η 

γνωμάτευση τη*ς'οίκείας Δευτεροβάθμιας *Υγειονομικές 'Επιτροπής, άπό τήν 

πληρέστερη πρεσβευτική η
1
 προξενική αρχή,

 ν 

• 7·3» Ειδικά σέ περιπτώσεις νοσηλείας εκτός της έδρας της οι

κείας
 ν
Υγειονομικής 'Υπηρεσίας πού παρέχεται από γιατρούς ^εργα

στήρια καί φαρμακεία μή συμβεβλημένα μέ τ<5 φορέα τα δικαιολογητι

κά τίθενται υπό" τήν έγκριση της οικείας Πρωτοβάθμιας Ύγειονομι-

κης Επιτροπές. 

8· Καταλογισμός δαπανών••* Πειθαρχικές κυρώσεις ; 

8·1· Σέ περίπτωση καταστρατηγήσεως τών διατάξεων "περί υγειο

νομικές περιθάλψεως τον δημοσίων υπαλλήλων καί συνταξιούχων", ανε

ξάρτητα άπό τίς ποινικές καί πειθαρχικές κυρώσεις, ενεργείται κατα

λογισμός τί}ς καταβληθείσας άπό τό φορέα δαπάνης σέ βάρος των υπευ

θύνων, μέ απόφαση τοϋ οικείου Νομάρχη η* των εξουσιοδοτημένων ορ

γάνων. 

• 8·2· Οι πειθαρχικές κυρώσεις γιά περιπτώσεις καταστρατηγήσεως 

των διατάξεων "περί υγειονομικής περιθάλψεως των υπαλλήλων καί 

συνταξιούχων" επιβάλλονται στους υπευθύνους μέ απόφαση του οικείου 

Νομάρχη, ενώ* εκείνος εναντίον του οποίου επιβάλλεται ή κύρωση 

δικαιούται νά υποβάλει αϋτηση θεραπείας στον /Υπουργό Κοινωνικών 

Υπηρεσιών· 
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9· 'Οργάνωση του φορέα 
» • ' · . - ; ' ; " ' •>·.·•••-. ! . ' " > · · · • : ' > ' • ' . • > ' ,. • . ' . ' : ί - ' -•• '•·• --τ 

9·1·*Η αρμοδιότητα της καταρτίσεως της εφαρμογής των προγραμ

μάτων υγειονομικής περιθάλψεως των δημοσίων υπαλλήλων, των συντα-

ξιούχων καί τον μελών των οικογενειών τους, καθώς καί των λοιπών 

ομάδων προσώπων ή υγειονομική περίθαλψη των οποίων διέπεται άπό* 

τ<5 ίδιο νομικό* καθεστώς, άνηκε ι στό Υπουργείο Κοινωνικών /Υπηρε

σιών καί ασκείται μέσω της Διευθύνσεως Υγειονομικής Περιθάλψεως 

Δημοσίων Υπαλλήλων καί Συνταξιούχων καί των επιμέρους Νομαρχια

κών Υγειονομικών Υπηρεσιών. 

9·2·*Η Διεύθυνση Π.Δ,Υ,Σ.. αποτελεί τήν επιτελική Υπηρεσία 

του Υπουργείου στον οικείο τομέα, καί ασχολείται μέ τή μελέτη 

καί εισήγηση κάθε θέματος πού αναφέρεται στον προγραμματισμό, τήν 

εφαρμογή καί τήν εξέλιξη του θεσμού της υγειονομικής περιθάλψεως, 

Καταρτίζει τά σχετικά προγράμματα καί κατευθύνει τήν 

εποπτεία των εφαρμογών τους. 

Είσηγειται τή λήψη των αναγκαίων διοικητικών ή νομοθετι

κών μέτρων γιά τή βελτίωση τ?ίς προσαρμογής το8 θεσμού στίς εκάστο

τε προκύπτουσες απαιτήσεις» 

Κατευθύνει καί συντονίζει τ ί ς περιφερειακές υγειονομι

κές υπηρεσίες στον τομέα της υγειονομικής περιθάλψεως, παρέχοντας 

κάθε φορά μέ εγκύκλιο τ ί ς αναγκαίες οδηγίες σχετικά μέ τήν εφαρ

μογή των οικείων κειμένων διατάξεων. 

Ασχολείται μέ τήν επίλυση τ$ν προβλημάτων πού ανακόπτουν 

κάθε φορά κατά τήν εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχοντας γι'αυτό* 

γενικές καί ειδικές οδηγίες. 
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Καταρτίζει τόν ετήσιο προϋπολογιαμό^^ΧΜίφ^^^^β,ίον^ 

μικης περιθάλψεως καί παρακολουθεί τήν εκτέλεση του# • r f 

• ' i " 'Ασχολείται μέ τό\> προγραμματισμό καί τήν προμήθεια τοΰ 

αναγκαίου "ύλικου γιά τήν εφαρμογή των προγραμμάτων υγειονομικές 

περιθάλψεως. '·' 

Μέριμνα για τή μεταβίβαση τον αναγκαίων προτάσεων στίς 

περιφερειακές υγειονομικές υπηρεσίες καί τόν εφοδιασμέ τους μέ 

τά αναγκαία υλικά. 

Τηρεί γενικά μητρώο των δικαιουμένων *ϊγείονομικ% περι

θάλψεως προσώπων. . •/. , , v.. ;
 J
.
 ? 

Συγκεντρώνει καί αξιολογεί τά ετήσια στατιστικά στοιχεία 

πού προκύπτουν άπύ τήν
1
 εφαρμογή τον θεσμών. 

Πέρα άπό" τίς επιτελικές αρμοδιότητες ή Διεύθυνση Π.Δ.Ι.Σ. 

έχει καί τήν ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος υγειονομικές, 

περιθάλψεως υπαλλήλων fi συνταξιούχων πού "υπηρετούν fi βρίσκονται 

οπωσδήποτε στ<5 εξωτερικό, καθώς καί εκείνων; πού μεταβαίνουν γιά 

διάγνωση ή θεραπεία καί είναι δικαιούχος ασθενείς ύπάλλ'λοι fi 

συνταξιούχοι καί μέλη των οικογενειών τους. 

9*3* Σέ κάθε νομαρχία λεί,τουργεΐ ως τμΐ)μα fi Διεύθυνση Περιφε

ρειακή 'ϊπηρεσία τοΟ Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. 

Σέ κάθε μιά άπ*αυτές λειτουργεί Ιδιαίτερη Υγειονομική
 Λ 

Τπηρε^ία στην αρμοο-ιύτητα της οποίας^ ανήκει ·ή εφαρμογή τ σο θεσμοο 

της »υγειονομικής- περιθάλψεως τον Δημοσίων Υπαλλ^ων fi συνταξιού-

χων που* διαμένουν στην οικεία περιφέρειας -Λ Μ' Υ·-.. 
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l
H

 l
Υπηρεσία αυτή: 

•:••>,. α·'Εφοδιάζει τους δικαιούχους περιθάλψεως μέ βιβλιάρια.ασθε

νείας. 

β. Μερίμνα γιά τη σύναψη συμβάσεων μέ γιατρούς, οδοντογιατρούς, 

εργαστήρια, φαρμακεία, νοσοκομεία η ιδιωτικές κλινικές πρό*ς παροχή 

στους δικαιούχους υγειονομικής περιθάλψεως, παρακολουθεί τήν εφαρ

μογή των συμβάσεων καί εισηγείται την καταγγελία τους καί τήν επι

βολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβάσεως·των δρων ή καί καταστρατη

γήσεως των 7&ερί υγειονομικής^περιθάλψεως-, διατάξεων. 

γ/Μέ** τους'ελεγκτές γιατρούς της ελέγχει τά βιβλιάρια ασθε

νείας καί εγκρίνει τίς κατά τήν
ν
κρ£ση τους απαιτούμενες ιατρικές^Η 

επισκέψεις καί παρακλινικές εξετάσεις καί θεωρεί τίς συνταγές φαρ-

μάκων πού εκδίδουν οι θεράποντες γιατροί. 

δ. Εκδίδει τίς αποφάσεις.εισαγωγής των ασθενών σέ νοσοκομείο 

η* κλινική, παρακολουθεί καί ελέγχει τή νοσηλεία τους, ελέγχει τά 

υποβαλλόμενα δικαιολογητικά νοσηλείας καί τά διαβιβάζει στην -Υπη

ρεσία Δημοσίου Λογιστικοϋ της οικείας νομαρχίας γιά τήν περαιτέρω 

εκκαθάριση καί έκδοση τών σχετικών »ενταλμάτων πληρωμής των δικαιούχων. 

ε. ΤηρεΓ μητρώο των δικαιούχων περιθάλψεως πού διαμένουν στην 

οικεία περιφέρεια καί εν γένει μέριμνα για τήν εφαρμογή τών εκάστο

τε Ισχυουσών διατάξεων περί υγειονομικής περιθάλψεως στην περιοχή 

ευθύνης της. . ν . ^ > . ............... 

στ. Συγκέντρωνεu ετήσια στατιστικά στοιχεία πού.αναφέρονται 

στην παρασχεθείσα υγειονομική περίθαλψη, καί τίς δαπάνες, αυτ%.τά 

οποία υποβάλλει στή Διεύθυνση Π.Δ.Υ,Σ. του 'Υπουργείου Κοινωνικών 

*Υπηρεσιών. 
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9·4· £έ κάθε νομαρχι-ακή περιφερειακή υπηρεσία το0 Υπουργείου 

Κοινωνικών Υπηρεσιών λειτουργεί Α/βάθμια καί Β/βάθμια Υγειονο

μική 'Επιτροπή, στίς αρμοδιότητες των οποίων περιλαμβάνεται καί 

ή γνωμοδότηση επί περιπτώσεων προβλεπόμενων γιά τήν εφαρμογή των 

θεσμών υγειονομικής περιθάλψεως, δημοσίων υπαλλήλων καί συνταξιού

χων. 

10, Στοιχεία δαπανών σέ κόστος 

10,1. Οι δαπάνες γιά τήν π α ρ α σ χ ε θ ε ί στους δικαιούχους υγειο

νομική περίθαλψη -εξωνοσοκομειακή καί νοσοκομειακή- από τό 1968 

μ£χρι 1975 άντ^λθε στά παρακάτω ποσά: 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

Δρχ. 

» 

it 

II 

." 

II 

II" 

II 

423.753.289 

521.880.565 

655.401.167 

778.732.209 

873.862.358 

1.140.623.250 

1.399.288.135 

1.708.000·000 

10.2.'Επισυνάπτεται πίνακας δαπανών καί κόστους,^ατά κεφαλή 

δικαιούχου· 

11. Παρατηρήσεις επί του εφαρμοζόμενου συστήματος 

11·1* Τά κύρια χαρακτηριστικά του εφαρμοζόμενου συστήματος 

παροχές υγειονομικής περιθάλψεως στους δημοσίους υπαλλήλους 

καί συνταξιούχους είναι: 

α·ΧΗ καθιέρωση του βιβλιαρίου ασθενείας μέ τό όποιο εξασφαλί

ζεται ή άνετη άσκηση του δικαιώματος της υγειονομικές περιθάλψεως. 
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β. *Η έλεύ&ερη εκλογή άπό τό δικαιούχο του θεράπ4ντος γιατροϋ 

καί της νοσηλευτικές μονάδας· ! ; 

i i . ι 

γ·*Η παρεχόμενη περίθαλψη καλύπτει δλο τό χώρο τ,ης προστα

σίας καί αποκαταστάσεως της υγείας τόσο των ρεμεσα δικαιούχων οσο 

καί τών προστατευόμενων μελών τους· ; 

δ·*Η παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη δέν υπόκειται σέ χω

ρικούς περιορισμούς καί εξασφαλίζεται υπό τίς ίδιες προϋποθέσεις 

μέ τή χρησιμοποίηση-τον επιστημονικών δυνατοτήτων καί αμέσων τόσο 

εκείνων πού υφίστανται στην 'Ελλάδα δσό καί εκείνων πρύ διατίθενται 

σέ οποιαδήποτε ίξένη χώρα. | 

ε·
ι
Η υψη*[ή στάθμη της παρεχόμενης άπό τό. Δημόσιο υγειονομι

κές περιθάλψεως "δηλαδή'προκαλεί τήν ëvfovn τάση υπαγωγές στό θε

σμό κάθε μέρα καί άλλων ομάδων προσώπων πού υπάγονται \ σέ ξ> ι άφορους 

φορείς, άπό άποψη ασφαλίσεως της υγείας τους· *•* 

11.2.
ι
Υφίσταται αδυναμία στην εκλογή τοϋ θεράποντος γιατρού* 

Ι ·. " | - Ι. \:'· 

καί μερικές φο^ές τ'ης νοσηλευτικές μονάδας, δεδομένου'δτι παρατη

ρείται απροθυμία πολλών γιατρών, καθώς;καί ιδιωτικών κλινικών, 

συνάψεως συμβάσεως μέ τό Δημόσιο, λόγω; των καθοριζόμενων εκάστοτε 

ιατρικών άμοιβφν τον νοσήλείων· 
4.* i 

Συνέπεια ττ̂ ς αδυναμίας αυττ̂ ς είναι ή επιβάρυνση των δι

καιούχων περιθφ,ψεως μέ τήν καταβολή εξ ιδίων της διαφοράς μεταξύ 

τών καθοριζόμενων καί τον ελεύθερα διαμορφωμένων ιατρικών άμονβδν 

καί νοσηλείων«; 

11·3·'Επιβάλλεται ή τροποποίηση καί συμπλήρωση όριίσμένων διατά

ξεων του* καταστατικού Β.Δ. 665/62 καί η προσαρμογή του προς τίς 

διαμορφωθείσες!κατά τήν 14ετή εφαρμογή τους απαιτήσεις. 
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π»ιν.ι ; 

'Αριθμός ασφαλισμένων, δικαιούχων καζ επΐδοττ$·έντων 
" ·. ? ' από τον ΔΑΟΕΜ 1 

'Αριθμός:" " 'Αριθμός Καταβληθέντα 
"Ετη δικαιούχων. fo παιδιών ; % \ ποσά 

1970 

1971 

1972 

1975 

1974 

1975 

300.739 

309.53ΙΓ 

314.96*7 

323;40? 

318-27fe 

302.88*7 

2,9 -

1,75 

: 2,7 

-1,6 

-4,83 

^41.<ρ23 

557.177 

567.266 

583.) 71 

574.258 

547.3252 

> , . 

ι^,87 
; 1,81 

Î 2,8 

-1 ,5 

^4,75 

Ι |528.524.559 

; 555.754.947 

563.405.126 

622.930.807 

U153.620.9211 

! η000^743.8852 

1, *Η αϋξηση οφείλεται στ-η*ν αναπροσαρμογή τον οικογενειακών επι
δομάτων: άπό} 1.1.1974. i « • !.. 

2. %Η μείωση είναι αποτέλεσμα.'της ανώμαλης οικοίνομΙκης'-καί πολι
τικές καταστάσεως τό 1974, καί της ενάρξεως) καταβολής* τοϋ 
έπιδό^τρς σέ ορισμένες κατηγορίες ι̂σ^ωτωλ^ (λ6γι<πώλ*, .οδηγών 
φορττ^ων αυτοκινήτων) από;τόν έργοδ&τη... [ι ·.-" |. »* 
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n.IV.5 

Κατηγ'οι 

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Ε 

Δικά 

ρ ία 

:ιοΟχον ΔΑΟΜ (κατά κατήγο 
κα^επ^ίδοτηθέντα παιί 

Απασχόληση " 'Αρ'ιθμός 
σέ ημέρες δικαιού-
έργασίας χων 

50 - 99 

100 -149 

150 -199 

200 -249 

250 & πίνω 

Σύνολο 

20.525 

32.933 

39.039 

43.222 

177.559 

318.278 

φ(ζ απασχολήσεως 
>ιά, 1974 

ι •.-'. 

'" 6,5 

10,3 

12,2 

15 

56 

100 

' Αρ ιθμ^ς'" (έ^έτοίΓηθέντων 
παιδιών fo 

40.502 7,08 

63.318 11,02 

72.750 12,66 

87.850 15,29 

309.838' 53,95 

574.258 100 

1« Σημειώνουμε δτι η σχέση δικαιούχων κατά κατηγορία καί παιδιών 
πού επιδοτούνται &χει.\ως\έξης: 
Σέ 100 δικαιούχους Α κατηγορίας αντιστοιχούν 197 παιδιά* 
Σέ 100 « Β " '-—·•:-'"*~ :

- 192 " 
Σέ.100 ...» Γ ". .". „.106. " 
Σέ 100 « Δ « » 182 » 
Σέ 100 » Ε » » 174 " 
Οι μισθωτοί συνεπώς μέ μικρότερη απασχόληση βαρύνονται μέ τή* 
συντήρηση περισσότερων παιδιών. 
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II.IV.6 

Μέσο έτη σι e επίδομα ΔΔ.0ΞΜ κατά έβ&6οτβφενο 
παιδί Ήχχ,ζ δικαιούχο 

— M w a x l — K i — ^ H «Ι • II Ι Ι II • • ι I I I i f l l l II II I I n I I I u n i i 

Μέσο ετήσιο Ποσοστό Μέσο ετήσιο : επίδομα 

Έτη επίδομα κατά αυξομειώσεως κατά δικαιούχο 

πα Μ 

1970 

1971 

1972 

1973 

.1974:... 

1975, 

976-

998· 

995-

1.069 

......2·024« 

1.742 

1,98 

2,25 

-0,3 

7,43 

89f33 

•13,94 

11.17.7 

1.757 

1.795 

• 1.788 

1.926 

3.624 

3.144 

Μέσος αριθμός,ημερήσιων επιδομάτων 

*Βτη *Ημερήσια επιδόματα' 

Ί, Ι M I H I • •• II, Ι ' • 

1970 258,9 

1971 260,3 

1972 > · · - 262,6 

1973 262,7 

1974 263,2 

1975 263,2 
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Π.ΐν.8 

"Εσοδα - Παροχές ΔΛ.0Μ 1970/75 

"Ετη 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

"Εσοδα άπό 

εισφορές 

725.278.659 

795.223.901 

917.613.366 

1.131.586.175 

1.306.874.577 

1.574.049.000 

* 

0 

9 

15 

23 

15 

20 

Παροχές 

528.524.559 

555.754.947 

563.405.126 

622.930.807 

1.153.620.921 

1.000.743.885 

% 

0 

5 

1 

10 
t 

85 

-4
2 

1 · Η μεγάλη αΰξηση οφείλεται στην αναπροσαρμογή των οικογενεια

κών επιδομάτων άπό 1.1.74· Άπό τ6ν πίνακα προκύπτει δτι η 

ετήσια αΰξηση των εσόδων άπό εισφορές είναι μεγαλύτερη άπό 

2. Η μείωση είναι αποτέλεσμα της ανώμαλης οικονομικής καί πολι

τικής καταστάσεως τό 1974, καί της ενάρξεως καταβολής του* 

επιδόματος σέ ορισμένες κατηγορίες μισθωτών (λογιστών, οδη

γών φορτηγών αυτοκινήτων) άπό* τόν εργοδότη. 





ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΕΙΡΑ 

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1. ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2. ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

3. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

4. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

5. ΜΕΤΑΡΡΥ6ΜΙΣΙΣ ΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

6. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

7. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

8· ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

9. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΛΠΤΥΞΙΣ 

11. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

12. ΥΓΕΙΑ 

13. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

14. ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΩΝ 

15. ΧΩΡΟΤΑΕΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

16. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

1 8 . ΟΔΙΚΕΣ,ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΏΙΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

1 9 . ΦΥΤΙΚΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

20. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

2 1 . EMnOPIOL-ΔΙΛΚΙΝΗΣΗ 












