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Ladies & Gentlemen,  
 
I would like to begin my comments by taking a brief look at recent history. Following 
World War II, Europe was left in shambles and reconstruction began - With 
reconstruction came economic growth and with growth came the development of social 
security and welfare systems. The first 25 years after the war these social systems grew 
steadily expanding their coverage to include increasingly more beneficiaries while 
simultaneously expanding the benefits offered.  
 
Με την πάροδο του χρόνου και την αλλαγή των οικονοµικών και δηµογραφικών δεικτών 
το σύστηµα άρχισε να αντιµετωπίζει κραδασµούς και ανεξάρτητα από την έκταση αυτών 
των κραδασµών ολόκληρη η Ευρώπη – κάθε µέλος χωριστά και µε το δικό του τρόπο – 
έθεσε σε εφαρµογή µια σειρά από παρεµβάσεις που θα εξασφάλιζαν τη βιωσιµότητα του 
συστήµατος για τις επόµενες γενιές.  
 
Η Ευρώπη έχει κάνει την επιλογή της σε αυτό το ζήτηµα. Το κοινωνικό µοντέλο έχει 
βαθιές ρίζες στην ιστορική µας διαδροµή και δεν θυσιάζεται.  
 
Το σύστηµα της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα στηρίζεται σε µια σειρά από 
θεµελιώδεις αρχές, τη σταθερότητα των οποίων υπηρέτησε όλη η µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια που ξεκίνησε το 1992 µέχρι και την πρόσφατη ασφαλιστική µεταρρύθµιση 
που ψήφισε η Βουλή. 
 
Αποτελούν αυτές οι αρχές τον πυρήνα του συστήµατος : 
1. Ο δηµόσιος και καθολικός και υποχρεωτικός χαρακτήρας του συστήµατος. 
2. Ο αναδιανεµητικός χαρακτήρας του συστήµατος (η µεταφορά πλούτου στα 

χαµηλότερα στρώµατα) και η διανεµητική λειτουργία του (pay as you go) 
3. Η αρχή της αλληλεγγύης των γενεών 
4. Το τριµερές µοντέλο χρηµατοδότησης (εργαζόµενοι-εργοδότες-κράτος) και η 

τελική εγγύηση της βιωσιµότητας του από το Κράτος. 
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Όπως γνωρίζετε πρόσφατα η Κυβέρνηση έφερε στη Βουλή των Ελλήνων - όπου και 
ψηφίστηκε - έναν νέο ασφαλιστικό νόµο, (3655/08), µια συνολική µεταρρύθµιση του 
συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της  να υπηρετήσει τις «αρχές» του συστήµατος 
κοινωνικής ασφάλισης – στις οποίες (αρχές) όλοι συµφωνούµε - επέλεξε να κινηθεί σε 
τρεις µεταρρυθµιστικούς άξονες: 
 

I. Στην ενοποίηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, µια παρέµβαση µε στόχο τη 
ριζική διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση του συστήµατος. 

II. Στη στήριξη του συστήµατος µε στοχευµένες  νοµοθετικές παρεµβάσεις σε 
ασφαλιστικές ρυθµίσεις για την ενθάρρυνση της εθελούσιας παραµονής στην 
εργασία και την αποθάρρυνση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. 

III. Σε θεσµικές παρεµβάσεις τοµές για την ουσιαστική προστασία της µητρότητας και 
τη διασφάλιση των µελλοντικών γενεών µέσω της σύστασης του Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης των γενεών (ΑΚΑΓΕ).  

 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Καθένας από αυτούς τους µεταρρυθµιστικούς άξονες έχει µια διαφορετική στόχευση και 
σηµασία για τη συνολική µεταρρύθµιση.  
Ένα σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης µε 155 φορείς και κλάδους , υπό την εποπτεία 5 
Υπουργείων, είναι – ας το παραδεχτούµε - ένα πολύπλοκο και µε υψηλό διοικητικό 
κόστος σύστηµα στο οποίο γίνεται κατασπατάληση πόρων, αναπτύσσονται πελατειακές 
πρακτικές και υφίσταται αδυναµία ουσιαστικού ελέγχου. 
 
Μέσω των ενοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη, αναµένουµε σηµαντική εξοικονόµηση 
διοικητικών και λειτουργικών δαπανών, αποτελεσµατικότερο έλεγχο και εποπτεία εκ 
µέρους της Πολιτείας, αποδοτικότερη αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
των Ταµείων, ανάπτυξη αποτελεσµατικότερων συστηµάτων πληροφορικής, και γενικά 
σηµαντικό λειτουργικό και οργανωτικό εξορθολογισµό του Συστήµατος. 
 
Όλοι - τα κόµµατα αλλά και οι επαγγελµατικοί και κοινωνικοί φορείς – µιλούν για 
κοινωνική δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή και κοινωνική αλληλεγγύη. Γι’ αυτό 
δηµιουργήσαµε το Ταµείο Αλληλεγγύης των γενεών που σκοπός του είναι η δηµιουργία 
αποθεµατικών για τη χρηµατοδότηση των κλάδων  σύνταξης  των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης. Το ΑΚΑΓΕ θα είναι κλειδωµένο µέχρι το 2019 και οι πόροι του θα 
προέρχονται  από το 10% των  κοινωνικών  πόρων που εισπράττουν  οι φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης, το 10%  των ετήσιων εσόδων  από  τις αποκρατικοποιήσεις  
∆ΕΚΟ και το 4 % των ετήσιων εσόδων του ΦΠΑ. Αυτό είναι ένα σηµαντικό βήµα 
έµπρακτης αλληλεγγύης. 
 
Σε ότι αφορά τώρα τις στοχευµένες νοµοθετικές παρεµβάσεις θα ήθελα να 
επισηµάνω τα εξής: Η Ελλάδα, αντιµετωπίζει έντονο δηµογραφικό πρόβληµα, γεγονός 
που καθιστά επιτακτική τη λήψη µέτρων για την ενίσχυση της οικογένειας. 
Περαιτέρω µέτρα που θα συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην τόνωση του θεσµού της 
οικογένειας και τη διευκόλυνση των µητέρων που ταυτόχρονα εργάζονται είναι: η 
χορήγηση ειδικής άδειας µητρότητας 6 µηνών, η καθιέρωση του δικαιώµατος 
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αναγνώρισης πλασµατικού χρόνου για κάθε παιδί σε όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς, η ουσιαστική αξιοποίηση του αναγνωριζόµενου χρόνου ο οποίος θα 
χρησιµοποιείται εκτός από τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος και για την 
προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, η µείωση των εισφορών που καταβάλλουν οι 
ασφαλισµένες µητέρες, είναι ήδη νοµοθετηµένες στην πρόσφατη ασφαλιστική 
µεταρρύθµιση.  
 
Η προτεραιότητα της σηµερινής γυναίκας δεν είναι η αποχώρηση από την αγορά 
εργασίας αλλά η διασφάλιση στην πράξη των ίσων ευκαιριών. Μια γυναίκα δεν θέλει να 
έχει έντονο το δίληµµα: δουλειά ή οικογένεια. Θέλει και τα δύο και πρέπει να τη 
βοηθήσουµε να εκπληρώσει το ρόλο της µέσα στην κοινωνία. 
Επιµηκύνοντας το χρόνο αδείας κατά έξι µήνες µια γυναίκα έχει πια τη δυνατότητα να 
µείνει έως και ένα έτος στο σπίτι, µαζί µε το παιδί της, και να ξαναγυρίσει  στη δουλειά 
της. 
 
Ένα από τα πλέον σηµαντικά ζητήµατα της  ασφαλιστικής νοµοθεσίας,  ήταν η έλλειψη 
ουσιαστικών  κινήτρων παραµονής στην εργασία. 
 
Για την αντιµετώπιση των στρεβλώσεων του Συστήµατος και των ανισοτήτων µεταξύ 
των ασφαλισµένων, υιοθετήθηκαν µια σειρά από  ρυθµίσεις, όπως η καθιέρωση 
ουσιαστικής προσαύξησης της σύνταξης για τους ασφαλισµένους που παραµένουν στην 
εργασία τους, µέχρι 3 έτη επιπλέον, µετά τη συµπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας 
πλήρους συνταξιοδότησης και του οριζόµενου αντίστοιχα χρόνου ασφάλισης. 
 
Σήµερα, ο Κανονισµός Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αριθµεί 
537 επαγγέλµατα (156 εργασίες και 381 ειδικότητες), µε τον αριθµό των δικαιούχων  να 
ανέρχεται σε 700.000 περίπου. 
 
Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαίος ο εκσυγχρονισµός και η επικαιροποίηση του σχετικού 
καταλόγου.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, συγκροτήθηκε και λειτουργεί ειδική Επιτροπή, µε αντικείµενο τον 
επανακαθορισµό των επαγγελµάτων και των εργασιών που θα υπάγονται στον 
Κανονισµό Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Άλλωστε τα σχετικά αιτήµατα 
κοινωνικών εταίρων και φορέων εκκρεµούν από δεκαετίες και έτσι η αναµόρφωση των 
ΒΑΕ θα δώσει την ευκαιρία για την αποκατάσταση αδικιών και την άρση των όποιων 
ανισοτήτων, µε βάση αντικειµενικά και αµιγώς επιστηµονικά κριτήρια. 
 
Κυρίες και Κύριοι,  
 
Είναι σαφές ότι η δική µας ασφαλιστική µεταρρύθµιση δεν προήλθε από το κενό. Από τα 
παραδείγµατα πολιτικών σε διαφορετικές χώρες προκύπτει µια σύγκλιση στις 
ακολουθούµενες πολιτικές για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µε κύριους άξονες 
τη σταθερή χρηµατοδότηση, τον εξορθολογισµό του συστήµατος, τον περιορισµό της 
εισφοροδιαφυγής και της σπατάλης των πόρων, την αποθάρρυνση της πρόωρης εξόδου 
από τον εργασιακό βίο και την καταπολέµηση της ανισότητας µεταξύ των γενεών.  
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Ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 1990 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης υπάρχει 
συντονισµός δράσεων των Κρατών Μελών γύρω από τα θέµατα Κοινωνικής πολιτικής. 
Μπορούµε, πρέπει και θέλουµε να µάθουµε ο ένας από τις εµπειρίες του άλλου. Από το 
2000 σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της Λισσαβόνας υιοθετείται η ανοικτή µέθοδος 
συντονισµού. Στο Συµβούλιο της Στοκχόλµης το 2001 για πρώτη φορά η Ανοικτή 
Μέθοδος Συντονισµού αναφέρεται και σε ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης  και 
κοινωνικής προστασίας.  
 
Στην πιο πρόσφατη Κοινή Έκθεση του 2008 σηµειώνονται τα εξής: 

• Οι κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές θα πρέπει να είναι αµοιβαία 
υποστηρικτικές. Στα τελευταία χρόνια οι µεταρρυθµίσεις των συστηµάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και οι ενεργητικές πολιτικές συνεισέφεραν στην 
ανάπτυξη και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μολονότι οι 
µεταρρυθµίσεις στην κοινωνική ασφάλιση είναι σε εξέλιξη, υπάρχει 
ανάγκη για την στενή παρακολούθησή τους όσον αφορά την επίπτωσή 
τους στη µελλοντική επάρκεια τους και στην κοινωνική και οικονοµική 
βιωσιµότητά τους.  

• Ο πρώτος κύκλος της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισµού έδειξε ότι οι κοινοί 
στόχοι που υιοθετήθηκαν το 2006 βοήθησαν τα Κράτη Μέλη στο 
σχεδιασµό των πολιτικών τους. Καθώς οι στόχοι αυτοί είναι 
µακροπρόθεσµοι, παραµένουν έγκυροι και σήµερα, και η διαρκής 
εφαρµογή τους είναι κρίσιµος παράγοντας επιτυχίας της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. 

 
Κλείνοντας και αφού ευχηθώ καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, θέλω να υπογραµµίσω 
και πάλι ότι ο στόχος είναι διτός. Να συνεχιστεί από τη µια η οικονοµική ανάπτυξη διότι 
αυτή δίνει ευκαιρίες για δουλειά και εξασφαλίζει τους οικονοµικούς πόρους για 
περισσότερο και ποιοτικότερο κοινωνικό κράτος. Αλλά ταυτόχρονα έχουµε υποχρέωση 
να στηρίξουµε την κοινωνική ασφάλιση διότι αποτελεί µια κατάκτηση του 20ου αιώνα 
που συνέβαλε στην κοινωνική συνοχή αλλά και στη στήριξη των σκληρά εργαζόµενων 
πολιτών, όταν αυτοί βγουν στη σύνταξη.  
 
 
 
Σας ευχαριστώ.  


