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ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 

 «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

απέστειλε προς γνωµοδότηση στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το 

σχέδιο Νόµου «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις - Ρυθµίσεις στις 

εργασιακές σχέσεις».  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας 

αποτελούµενη από την κα Ρένα Μπαρδάνη και τους κ.κ. Ηλία Ηλιόπουλο, Γεώργιο 

Κουτσιµπογιώργο, Νικόλαο Λιόλιο, Νικόλαο Σκορίνη.  

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Σκορίνης. Στις 

εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες η κα Μαρία 

Σταυρίδου και οι κ.κ. Αντώνης Βάγιας, Αθανάσιος Μπακαλέξης, ∆ηµήτρης 

Μπούρλος και Φώτης Σκουλαρίκης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχε η επιστηµονική 

συνεργάτις ∆ρ. Όλγα Αγγελοπούλου, η οποία είχε τον επιστηµονικό συντονισµό της 

Οµάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα ∆ήµητρα 

Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος.  

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, 

ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη 

συνεδρίαση της 2 Ιουλίου 2010.  

Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν o κ. Ν. Σκορίνης, αφού 

ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 5ης 
Ιουλίου 2010, 

διατύπωσε την υπ' αριθ. 241 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 



 2 

Περίληψη 
 

Στην παρούσα Γνώµη, η ΟΚΕ καταρχήν υπενθυµίζει τις βασικές αρχές που 

πρέπει να διέπουν το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, τις οποίες έχει κατ’ 

επανάληψη εκφράσει και τις οποίες το υπό κρίση σχέδιο νόµου φαίνεται να αγνοεί σε 

πολύ µεγάλο βαθµό.  

Και τούτο διότι αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό σύστηµα µε ρυθµίσεις που 

περικόπτουν τις παροχές και τα κοινωνικά δικαιώµατα, αυξάνοντας µε βίαιο τρόπο τα 

όρια ηλικίας και µάλιστα σε οµάδες που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής προστασίας, 

όταν το ζητούµενο είναι η ενίσχυση του δίκαιου κοινωνικού κράτους. Ειδικότερα: 

1. Επί της βασικής- αναλογικής σύνταξης. 

Μία τοµή που επιφέρει το σχέδιο νόµου στη δοµή του ελληνικού συστήµατος 

κοινωνικής ασφάλειας είναι η εισαγωγή της βασικής και της αναλογικής σύνταξης. 

Επί της βασικής σύνταξης ως τµήµατος της συνολικής σύνταξης των ασφαλισµένων, 

η ΟΚΕ παρατηρεί τα εξής: 

(α) Αν και πρόκειται κατ’ ουσίαν για διαφορετικού τύπου παροχές, 

χρησιµοποιείται ο ίδιος όρος και προσδιορίζεται το ίδιο ποσό (των 360 ευρώ) 

τόσο για τους άπορους ανασφάλιστους, όσο για τους συνταξιούχους, γεγονός που 

προκαλεί σύγχυση. 

(β) Σε ότι αφορά στους ασφαλισµένους, η βασική σύνταξη - του ποσού των 360 

ευρώ - γίνεται για την πλειοψηφία των συνταξιούχων το σηµαντικότερο και 

βασικότερο κοµµάτι της σύνταξής τους. Αυτό συµβαίνει διότι το ποσοστό 

αναπλήρωσης που υπάρχει για την αναλογική σύνταξη είναι πάρα πολύ χαµηλό. 

Επιπλέον, τα ποσοστά αναπλήρωσης θα υπολογίζονται επί των αποδοχών του 

συνόλου του ασφαλιστικού βίου, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω σηµαντικές 

µειώσεις των συντάξεων. Όλες αυτές οι αλλαγές σωρευτικά σηµαίνουν 

σηµαντικότατες µειώσεις των συντάξεων.  

Παράλληλα, από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόµου διαφαίνεται καθαρά ότι το 

Κράτος απεµπολεί την ευθύνη του καταρχάς για την επικουρική ασφάλιση. Πέραν 

όµως τούτου γίνεται φανερό ότι το Κράτος αποποιείται την ευθύνη του ακόµα και για 

την αναλογική και κάθε ασφαλιστική σύνταξη, αφού από 1.1.2015 το κράτος 

αναλαµβάνει την χρηµατοδότηση της βασικής σύνταξης, αλλά πουθενά δεν ορίζεται 

τι θα συµβεί αν δεν υπάρχουν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τα αναγκαία ποσά 

για την καταβολή των συντάξεων. Το γεγονός αυτό προκαλεί εύλογα το φόβο σχετικά 
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µε το µέλλον των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε περίπτωση που οι φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν την απαραίτητη για την ικανοποίησή τους 

χρηµατοδότηση. Ο ίδιος φόβος ισχύει για την αρχή της τριµερούς χρηµατοδότησης 

και για τα ποσοστά επί του ΑΕΠ για τη χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών φορέων, 

που επίσης δεν επαναβεβαιώνονται µε το υπό κρίση σχέδιο νόµου. 

Επίσης, τονίζεται ότι η βούληση του νοµοθέτη για την κατάργηση της 13ης και 

14ης σύνταξης και την αντικατάστασή τους µε πολύ µικρότερα ποσά επιδοµατικής 

φύσης, έχει µόνιµο χαρακτήρα  

Υπογραµµίζεται δε ότι το πιο αρνητικό σηµείο και η πεµπτουσία της 

επιχειρούµενης µεταβολής, έγκειται στην εµφαινόµενη «αποµάκρυνση» της κρατικής 

εγγύησης από την χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης που µετατρέπει την 

κοινωνική ασφάλεια σε κοινωνική «ανασφάλεια», εφόσον δεν προβλέπεται 

εξασφάλιση παρά µόνον για τη βασική σύνταξη. 

2. Επί των νέων ορίων ηλικίας. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι, ακόµα και εάν υπήρχε ανάγκη για αλλαγές, τόσο βίαιες 

ανατροπές ανατρέπουν ώριµες προσδοκίες και φυσικά του οικογενειακού 

προγραµµατισµού καθώς πλήττουν την αξιοπιστία της κοινωνικής ασφάλισης. Για 

παράδειγµα, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ των µητέρων µε ανήλικα 

τέκνα αυξάνεται από το 55ο στο 65ο (δηλαδή κατά 10 χρόνια) µέσα σε δύο µόλις 

χρόνια. 

3. Επί των εξαιρέσεων από τις επερχόµενες µεταβολές. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι το παρόν σχέδιο νόµου εισάγει εξαιρέσεις που χρήζουν 

αιτιολόγησης. Έτσι λ.χ. εισάγεται εξαίρεση των ασφαλισµένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από 

τον υπολογισµό της σύνταξης µε βάση τις αποδοχές όλου του ασφαλιστικού βίου. 

Τέλος, η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι σηµαντικότατα θέµατα παραπέµπονται να 

ρυθµιστούν µε υπουργικές αποφάσεις (π.χ. ο τρόπος εφαρµογής του εργόσηµου), 

γεγονός που καθιστά το σχέδιο νόµου αναποτελεσµατικό ως προς την εφαρµογή του. 

 

Όσον αφορά τα εργασιακά θέµατα, εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

Το Σχέδιο Νόµου (Σχ/Ν) µε θέµα «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς 

διατάξεις. Ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης περιλαµβάνει 77 άρθρα, κατανεµηµένα σε 11 Κεφάλαια, τα 

οποία διακρίνονται σε δύο Μέρη. 

Το Πρώτο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 1-5 και αφορά στις βασικές 

συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις. Ειδικότερα, προσδιορίζει τη βασική και αναλογική 

σύνταξη καθώς επίσης ρυθµίζει θέµατα διαδοχικής ασφάλισης. 

Το ∆εύτερο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 6-9 και αναφέρεται στην 

αναµόρφωση του πλαισίου αναπηρικών συντάξεων. Συγκεκριµένα, από 1.1.2011 στο 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δηµιουργείται Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στο οποίο 

υπάγεται το Ειδικό Σώµα Ιατρών Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας του άρθρου 6 

του ν. 2556/1997, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 152 του ν.3655/2008.  

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του 

παρόντος νόµου, µετά από γνώµη Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής που 

συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ), εκδίδεται Ενιαίος Κανονισµός 

Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς και το 

∆ηµόσιο µε εκατοστιαία αναλογία. 

Το Τρίτο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 10-19 και αφορά στα όρια 

ηλικίας συνταξιοδότησης και στους αναγνωριζόµενους χρόνους. 

Όσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, προβλέπεται ότι εντός δύο µηνών από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή καλεί τους 

Επικουρικούς Φορείς, Τοµείς και Αυτοτελείς Κλάδους να αποστείλουν τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση των αναλογιστικών µελετών. Επίσης, τα 

∆ιοικητικά Συµβούλια των ανωτέρω φορέων εντός δύο µηνών από τη διαβίβαση της 

µελέτης καθορίζουν το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων, σύµφωνα µε τις 

προτάσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Η απόφαση αυτή εγκρίνεται από τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Επιπλέον, καταρτίζεται ο νέος πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελµάτων για όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µε απόφαση του 
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Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνώµη της 

προβλεπόµενης από την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 3790/2009, ∆ιαρκούς 

Επιτροπής Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων και γνωµοδότηση του 

Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.). 

Το Τέταρτο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 20-24 και ρυθµίζει θέµατα 

ασφάλισης σε ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ, ΟΕΚ και ΟΓΑ.  

Επίσης, εισάγεται η έκδοση ειδικού εργόσηµου για την αµοιβή και 

παρακράτηση εισφορών των περιστασιακά απασχολούµενων. Η ίδια διαδικασία 

προβλέπεται και για την αµοιβή και παρακράτηση εισφορών των περιστασιακά 

απασχολούµενων σε επιχειρήσεις επισιτισµού και θεάµατος-ακροάµατος. Ακόµη, 

προβλέπεται ότι κάθε ζήτηµα περί υπαγωγής ή εξαίρεσης συγκεκριµένης µορφής 

απασχόλησης ή παροχής υπηρεσιών στις διατάξεις του παρόντος άρθρου επιλύεται µε 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και ύστερα από 

γνωµοδότηση του Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Σηµειώνεται δε ότι η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου και 

η µη πληρωµή µε εργόσηµο συνεπάγεται πρόστιµο ίσο µε το 50πλάσιο του 

ηµεροµίσθιου του ανειδίκευτου εργάτη. 

Το Πέµπτο Κεφάλαιο συµπεριλαµβάνει τα άρθρα 25 και 26, που αφορούν 

στις προσαυξήσεις των συνάξεων πέρα των 35 ετών και στα προγράµµατα 

εθελουσίας εξόδου αντίστοιχα. 

Το Έκτο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 27-36 και ρυθµίζει θέµατα 

διοικητικής οργάνωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. 

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται το Ε6νιαίο Σύστηµα Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας. Προς την κατεύθυνση αυτή συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Συµβούλιο Συντονισµού, για την οµαλή µετάβαση στο 

ενιαίο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας στον πληθυσµό της χώρας. 

Επιπρόσθετα, συγκροτούνται µικτά κλιµάκια για την καταπολέµηση της 

εισφοροδιαφυγής, τα οποία διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στις κάθε είδους 

επιχειρήσεις που λειτουργούν σε όλη την επικράτεια για τη διαπίστωση των 

απασχολουµένων και µη ασφαλισµένων στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Φ.Κ.Α). 

Ακόµη, συστήνεται Κέντρο Πληροφόρησης Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων 

(Κ.Π.Α.Σ.) σε επίπεδο Αυτοτελούς Τµήµατος, η οποία υπάγεται απευθείας στην 
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Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.  

Επίσης, προβλέπεται Ενιαίο Σύστηµα Ελέγχου Συντάξεων, για τη λειτουργία 

του οποίου αρµόδιος φορέας ορίζεται η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής 

Ασφάλισης (Η∆ΙΚΑ ΑΕ.). 

Το Έβδοµο Κεφάλαιο περιέχει τα άρθρα 37-44 και αναφέρεται σε θέµατα 

οικονοµικής οργάνωσης. 

Ειδικότερα, ορίζεται ότι από 1.1.2015 το κράτος αναλαµβάνει τη 

χρηµατοδότηση της βασικής σύνταξης όλων των Φ.Κ.Α., αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ, πλην των Ε.Τ.Α.Α., Ε.Τ.Α.Π.-

Μ.Μ.Ε. και του συστήµατος ασφάλισης προσωπικού της ΤτΕ. Το ποσό αυτό 

επιµερίζεται στους οργανισµούς ανάλογα µε τον αριθµό των δικαιούχων και των 

ποσών που καταβάλλονται.  

Ακόµη, από 1.8.2010 θεσπίζεται Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) 

η οποία τηρείται σε λογαριασµό µε οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, στο 

Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) το οποίο συστάθηκε µε τις 

διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008. Σηµειώνεται δε ότι σκοπός του 

Λογαριασµού αυτού είναι η κάλυψη ελλειµµάτων των κλάδων κύριας σύνταξης 

ΦΚΑ. 

Επίσης, από 1.1.2011 η σύνταξη και οι λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές που 

καταβάλλονται στους δικαιούχους όλων των Ασφαλιστικών Οργανισµών κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης, διαχωρίζονται λογιστικά στο οργανικό και στο προνοιακό 

τµήµα. 

Το Όγδοο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 45-52. Το Κεφάλαιο αυτό 

αφορά στο θεσµικό πλαίσιο επενδύσεων και αξιοποίησης της περιουσίας των Φ.Κ.Α.  

Το Ένατο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 53-62 και ρυθµίζει θέµατα 

οφειλόµενων εισφορών. Μεταξύ άλλων, στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων.  

Το ∆έκατο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 63-72, και ρυθµίζει θέµατα 

ασφάλισης του προσωπικού των Φ.Κ.Α., της Τράπεζας της Ελλάδος, των Ο.Τ.Α. και 

των συντακτών των ηλεκτρονικών εφηµερίδων. Με το άρθρο 68 ρυθµίζονται οι 

συµβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών µε το ∆ηµόσιο. 
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Το Ενδέκατο Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα άρθρα 73-77 και ρυθµίζει 

εργασιακά θέµατα για τις ανάγκες εφαρµογής του Προγράµµατος Σταθερότητας της 

ελληνικής οικονοµίας. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ. 

Το υπό κρίση σχέδιο νόµου για το ασφαλιστικό σύστηµα δεν επιφέρει απλώς 

µεταβολές και προσαρµογές χάριν της εξασφάλισης της βιωσιµότητάς του, αλλά 

αλλάζει ριζικά τη δοµή και ανατρέπει τη φιλοσοφία της κοινωνικής ασφάλειας όπως 

την γνωρίζουµε στη χώρα µας. 

Πριν διατυπώσει τις ειδικότερες παρατηρήσεις της, η ΟΚΕ επιθυµεί να 

επαναλάβει τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το ασφαλιστικό σύστηµα της 

χώρας και οι οποίες, αν και έχουν κατ’ επανάληψη εκφραστεί
1, παραµένουν 

επίκαιρες και επαναβεβαιώνονται: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: 

α. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δηµόσια, καθολική και υποχρεωτική για όλους τους 

εργαζόµενους, Έλληνες και νόµιµα εγκατεστηµένους αλλοδαπούς. 

β. Το Κράτος εγγυάται τη βιωσιµότητα, τη λειτουργία, τη σταθερή χρηµατοδότηση 

και τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήµατος υγείας, πρόνοιας και συνταξιοδότησης 

στη χώρα µας. 

γ. Το ασφαλιστικό σύστηµα θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της ίσης 

µεταχείρισης των πολιτών της χώρας και να είναι κοινωνικά δίκαιο, οικονοµικά 

βιώσιµο και να προάγει την αλληλεγγύη των γενεών. 

δ. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση πρέπει να συνδέεται µε την αναµόρφωση του 

φορολογικού µας συστήµατος προς την κατεύθυνση της δικαιότερης κατανοµής των 

βαρών. 

ε. Η ασφαλιστική µεταρρύθµιση θα πρέπει επίσης να συνδέεται µε µία ενεργή και 

αποτελεσµατική πολιτική για την αύξηση της απασχόλησης. 

στ. Η πολιτική στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης θα πρέπει να συνεκτιµά και τις 

αναπτυξιακές παραµέτρους των µέτρων που λαµβάνονται. Και αυτό γιατί η 

µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος έχει επιπτώσεις σε κρίσιµα µεγέθη της 

οικονοµίας, όπως στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, 

µεγέθη τα οποία µε τη σειρά τους θα καθορίσουν και τις δυνατότητες του ίδιου του 

ασφαλιστικού συστήµατος. 

                                                 
1 Γνώµη 75, Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης, Ιούνιος 2002. Βλ. και Γνώµη 158 επί 
της Εθνικής Έκθεσης για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, Αύγουστος 2006. 
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ζ. Η διοίκηση των ασφαλιστικών ταµείων κύριας ασφάλισης θα πρέπει να βασίζεται 

στην ίση τριµερή εκπροσώπηση κράτους, εργοδοτών και εργαζοµένων2. 

η. Λόγοι αποτελεσµατικότητας αλλά και η προαναφερθείσα αρχή της ισότητας, 

επιβάλουν την εντατικοποίηση των προσπαθειών για τον περιορισµό της 

εισφοροδιαφυγής και τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας, αρνητικά φαινόµενα που 

χαρακτηρίζουν το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα. 

θ. Η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος συνδέεται και µε το 

δηµογραφικό ζήτηµα της χώρας µας, που συνιστά ένα µείζον ζήτηµα που την 

επηρεάζει. Για την αντιµετώπιση αυτού του θέµατος θα πρέπει να διαµορφωθούν 

άµεσα αποτελεσµατικές πολιτικές. Προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχουν γίνει ούτε 

καν βήµατα. 

Ι. Οι εκάστοτε αλλαγές στο Ασφαλιστικό Σύστηµα δεν πρέπει να ανατρέπουν ώριµες 

προσδοκίες, αλλά να αναβαθµίζουν το σύστηµα και να ενδυναµώνουν τις σχέσεις 

αξιοπιστίας κράτους-πολίτη, ώστε να αναπτύσσεται και ενισχύεται η ασφαλιστική 

συνείδηση. 

 Το παρόν Σχέδιο Νόµου σε πολύ µεγάλο βαθµό αγνοεί τις αρχές αυτές. 

Και τούτο διότι αντιµετωπίζει το ασφαλιστικό σύστηµα µε ρυθµίσεις που 

περικόπτουν τις παροχές και τα κοινωνικά δικαιώµατα, αυξάνοντας µε βίαιο 

τρόπο τα όρια ηλικίας και µάλιστα σε οµάδες που χρήζουν ιδιαίτερης κοινωνικής 

προστασίας, όταν το ζητούµενο είναι η ενίσχυση του δίκαιου κοινωνικού 

κράτους. Ειδικότερα: 

4. Επί της βασικής- αναλογικής σύνταξης. 

Μία από τις βασικότερες αλλαγές που επιφέρει στη δοµή του ελληνικού 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλειας είναι η εισαγωγή της βασικής και της αναλογικής 

σύνταξης. Βασική όµως σύνταξη που θεσµοθετείται ονοµάζεται εκείνη η παροχή που 

χορηγείται σε κάθε συνταξιούχο µαζί µε τη λεγόµενη «αναλογική» σύνταξη, αλλά και 

αυτή που δίδεται στους άπορους ανασφάλιστους. Η χορηγούµενη στους 

ασφαλισµένους είναι αυτή που βασίζεται στις ασφαλιστικές εισφορές και στο χρόνο 

ασφάλισης και η οποία χορηγείται από το υφιστάµενο σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης. Η βασική αυτή σύνταξη χορηγείται ολόκληρη (360 ευρώ) µαζί µε την 

αναλογική σύνταξη σε κάθε συνταξιούχο. Επί της βασικής σύνταξης ως τµήµατος της 

συνολικής σύνταξης των ασφαλισµένων, η ΟΚΕ παρατηρεί τα εξής: 

                                                 
2 Εφόσον πρόκειται για µισθωτούς, καθώς για τους αυτοαπασχολούµενους η αρχή αναφέρεται σε ίση 
διµερή εκπροσώπηση. 
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(α) Αν και πρόκειται κατ’ ουσίαν για διαφορετικού τύπου παροχές, 

χρησιµοποιείται ο ίδιος όρος και προσδιορίζεται το ίδιο ποσό των (360 ευρώ) 

τόσο για τους άπορους ανασφάλιστους, όσο για τους συνταξιούχους, γεγονός που 

προκαλεί σύγχυση. 

(β) Σε ότι αφορά στους ασφαλισµένους, η βασική σύνταξη - του ποσού των 360 

ευρώ - γίνεται για την πλειοψηφία των συνταξιούχων το σηµαντικότερο και 

βασικότερο κοµµάτι της σύνταξής τους. 

Αυτό συµβαίνει διότι το ποσοστό αναπλήρωσης που υπάρχει για την αναλογική 

σύνταξη είναι πάρα πολύ χαµηλό. Το σχέδιο νόµου αναφέρει συγκεκριµένα 

ποσοστά επί τοις εκατό ανά έτος ασφάλισης, εξακολουθούν όµως να υφίστανται 

ασάφειες ως προς εκείνα που θα ισχύουν για τον υπολογισµό της αναλογικής 

σύνταξης, οι οποίες θα πρέπει να απαντηθούν. 

Επιπλέον, τα (ούτως ή άλλως χαµηλά) ποσοστά αναπλήρωσης θα υπολογίζονται 

επί των αποδοχών του συνόλου του ασφαλιστικού βίου, γεγονός που θα επιφέρει 

περαιτέρω σηµαντικές µειώσεις των συντάξεων. 

Και ακόµα, το να φθάσει κανείς ένα υψηλότερο και καλύτερο ποσοστό 

αναπλήρωσης αυξάνοντας τα χρόνια ασφάλισής του θα είναι ολοένα και πιο 

δύσκολο, διότι θα υπάρχει - όπως και σήµερα εξάλλου - δυσκολία έως και αδυναµία 

εξεύρεσης απασχόλησης για 20, 30 και 40 χρόνια. Αυτή η δυσκολία δεν αµβλύνεται 

από τους αναγνωριζόµενους χρόνους ασφάλισης, δεδοµένου ότι - όπως αναφέρεται 

αναλυτικότερα στην κατ’ άρθρον αξιολόγηση - η αναγνώριση γίνεται υπό την 

προϋπόθεση της εξαγοράς και, άρα, θα καλούνται οι ασφαλισµένοι να πληρώσουν 

σηµαντικότατα ποσά που ενδεχοµένως δεν θα διαθέτουν, ενώ δεν είναι καθόλου 

βέβαιο ότι θα έχουν και αντίστοιχη ωφέλεια. 

Όλες αυτές οι αλλαγές σωρευτικά σηµαίνουν σηµαντικότατες µειώσεις των 

συντάξεων. 

Επιπλέον, η ΟΚΕ υπογραµµίζει ότι µε τον προτεινόµενο από το Σχέδιο Νόµου 

συνδυασµό βασικής & αναλογικής σύνταξης, δεν δίδονται κίνητρα για την ασφάλιση 

και τελικώς η δήλωση της απασχόλησης ειδικά για τα πρώτα χρόνια ασφάλισης 

δεν θα αποφέρει στο συνταξιούχο - κυρίως όταν έχει χαµηλές αποδοχές - 

ιδιαίτερα συνταξιοδοτικά οφέλη. Μία τέτοια εξέλιξη προφανώς δεν συµβάλλει 

στην ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης ούτε στην καταπολέµηση της 

αδήλωτης εργασίας, που σήµερα είναι το µεγάλο ζητούµενο. 
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Η πρόβλεψη της βασικής «σύνταξης» για τους ανασφάλιστους είναι µία 

ρύθµιση προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν πρόκειται - 

όπως ενδεχοµένως φαίνεται εκ πρώτης όψεως - για µία γενικού χαρακτήρα 

προνοιακή παροχή, αφού η βασική «σύνταξη» δεν δίδεται σε οποιονδήποτε βρίσκεται 

σε κατάσταση φτώχειας (υπό ορισµένες έστω άλλες προϋποθέσεις), αλλά µόνον 

στους ηλικιωµένους και, συγκεκριµένα, σε όποιον έχει συµπληρώσει το 65ο έτος της 

ηλικίας του. Με αυτό το δεδοµένο, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι η βασική «σύνταξη» είναι 

µία παραλλαγή της σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα που σήµερα χορηγείται 

από τον ΟΓΑ και χρηµατοδοτείται από το Κράτος, ανέρχεται δε επίσης στο ποσό 

των 360 ευρώ. Επιπλέον, η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι οι σηµερινοί δικαιούχοι της 

σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα δικαιούνται υγειονοµικής περίθαλψης, ενώ το 

Σχέδιο Νόµου δεν διευκρινίζει εάν οι δικαιούχοι της βασικής «σύνταξης» θα 

απολαµβάνουν παροχών υγείας. 

 (γ) Παράλληλα, από τις διατάξεις του Σχεδίου Νόµου διαφαίνεται καθαρά ότι το 

Κράτος απεµπολεί την ευθύνη του καταρχάς για την επικουρική ασφάλιση (βλ. 

άρθρο 15 παρ. 5, στην οποία προβλέπεται ότι από την 1.1.2011 το Κράτος δεν 

καλύπτει κανένα τρέχον ή και µελλοντικό έλλειµµα των επικουρικών ταµείων για την 

άσκηση κοινωνικής πολιτικής). Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι ο κλάδος 

σύνταξης του ΙΚΑ κατανάλωσε µε τη µορφή δανεισµού χωρίς επιστροφή, τα 

αποθεµατικά του ΕΤΕΑΜ και επιβάρυνε τα οικονοµικά του µε την ένταξη σε αυτό 

προβληµατικών επικουρικών ταµείων και άλλων κλάδων επικούρησης. Το σηµαντικό 

αυτό παράγοντα ο νοµοθέτης φαίνεται να τον αγνοεί. Πέραν όµως τούτου γίνεται 

φανερό ότι το Κράτος αποποιείται την ευθύνη του ακόµα και για την αναλογική 

και κάθε ασφαλιστική σύνταξη, αφού (σύµφωνα µε το άρθρο 37) από 1.1.2015 το 

κράτος αναλαµβάνει την χρηµατοδότηση της βασικής σύνταξης, αλλά πουθενά 

δεν ορίζεται τι θα συµβεί αν δεν υπάρχουν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης 

τα αναγκαία ποσά για την καταβολή των συντάξεων. 

Στο ίδιο πλαίσιο η ΟΚΕ εντάσσει και το άρθρο 11 παρ. 2 του Σχεδίου Νόµου, το 

οποίο προβλέπει ότι «Από την 1.1.2011 και ανά διετία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή 

εκπονεί αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή 

Οικονοµικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείµενο τη συνεχή 

παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο 

ανακαθορίζονται οι συντάξεις µε στόχο τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης 

βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών, 
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προβαλλόµενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 

2,5 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, µε έτος αναφοράς το 2009». 

Η πρόβλεψη αυτή - σε συνδυασµό µε την παράλειψη αναφοράς της εγγύησης 

των συντάξεων από το Κράτος - προκαλεί εύλογα το φόβο σχετικά µε το µέλλον 

των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε περίπτωση που οι φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης δεν έχουν την απαραίτητη για την ικανοποίησή τους χρηµατοδότηση. 

Ο ίδιος φόβος ισχύει για την αρχή της τριµερούς χρηµατοδότησης και για τα 

ποσοστά επί του ΑΕΠ για τη χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών φορέων, που 

επίσης δεν επαναβεβαιώνονται µε το υπό κρίση ΣχΝ.  

 Στα παραπάνω προστίθεται και η σηµαντικότατη µείωση των συντάξεων 

που ήδη νοµοθετήθηκε, δηλαδή η κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης και η 

αντικατάστασή τους µε πολύ µικρότερα ποσά επιδοµατικής φύσης. Και η 

προτεινόµενη, εξάλλου, βασική σύνταξη ανασφάλιστων καταβάλλεται (όπως 

προβλέπει το άρθρο 2 παρ. 1 για 12 µήνες). Από αυτές τις ρυθµίσεις προκύπτει η 

βούληση του νοµοθέτη ότι η επιλογή για κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης 

έχει µόνιµο χαρακτήρα. 

Οι ανωτέρω διαπιστώσεις είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές και ικανές να 

προκαλέσουν πολύ µεγάλη φτώχεια στους ηλικιωµένους της χώρας και να 

κλονίσουν την κοινωνική ειρήνη. Παράλληλα, η εµφαινόµενη «αποµάκρυνση» 

της κρατικής εγγύησης από την χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης, 

µετατρέπει την κοινωνική ασφάλεια σε κοινωνική «ανασφάλεια» και, κατά τη 

γνώµη της ΟΚΕ, σε αυτό έγκειται και το πιο αρνητικό σηµείο και η πεµπτουσία 

της επιχειρούµενης µεταβολής. 

Η ΟΚΕ διαπιστώνει ότι από το σύνολο των διατάξεων του Σχεδίου 

Νόµου, αν και δεν προβλέπεται ρητά, πάντως κατ’ αποτέλεσµα η ασφαλιστική 

σύνταξη όπως σήµερα τη γνωρίζουµε χάνει τα κοινωνικά της χαρακτηριστικά 

και γίνεται αβέβαιη αποκτώντας ένα χαρακτήρα σχεδόν «κεφαλαιοποιητικό», 

υπό την έννοια ότι µάλλον θα καταβάλλεται αν υπάρχουν πόροι αλλιώς δεν θα 

υπάρχει εξασφάλιση παρά µόνον για τη βασική σύνταξη. 

5. Επί των νέων ορίων ηλικίας. 

Με τις µεταβολές των ορίων ηλικίας επέρχονται πολύ σηµαντικές αυξήσεις 

στα όρια συνταξιοδότησης εντός πολύ µικρού χρονικού διαστήµατος. Με τον τρόπο 

αυτό επέρχονται δραστικές παρεµβάσεις στις ώριµες προσδοκίες των ασφαλισµένων. 

Ακόµα και εάν υπήρχε ανάγκη για αλλαγές, τόσο βίαιες ανατροπές ανατρέπουν 
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ώριµες προσδοκίες και φυσικά του οικογενειακού προγραµµατισµού καθώς 

πλήττουν την αξιοπιστία της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι λ.χ.: 

(α) το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ των µητέρων µε ανήλικα 

τέκνα αυξάνεται από το 55ο στο 65ο (δηλαδή κατά 10 χρόνια) µέσα σε δύο µόλις 

χρόνια, 

(β) το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων γυναικών µε 25 

χρόνια ασφάλισης στους φορείς αυτοαπασχολούµενων, αυξάνεται από το 50ο στο 65ο 

(δηλαδή κατά 15 χρόνια) επίσης µέσα σε δύο µόλις χρόνια, 

(γ) το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων γυναικών µε 25 

χρόνια ασφάλισης στο ΤΣΕΥΠΘ, Τεχν. Τύπου, αυξάνεται από το 55ο στο 65ο 

(δηλαδή κατά 10 χρόνια) επίσης µέσα σε δύο µόλις χρόνια, 

(δ) το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων στα ΒΑΕ αυξάνεται 

κατά µία πενταετία τουλάχιστον, δυσχεραίνοντας σε πολύ µεγάλο βαθµό την 

πραγµατική δυνατότητα εξόδου µε τις διατάξεις των ΒΑΕ, κ.α. 

Αλλαγές ορίων ηλικίας που γίνονται µε «άλµατα», µόνον κατ’ επίφαση 

είναι µεταβατικές αφού - ακόµα και αν οι αλλαγές γίνονται σταδιακά - 

ανατρέπουν απότοµα τα προηγούµενο καθεστώς.  

Με τις µεταβολές που επήλθαν στην Επιτροπή της Βουλής, βελτιώνεται 

οριακά η κατάσταση αλλά επί της ουσίας το πρόβληµα εξακολουθεί να υπάρχει.  

6. Επί των εξαιρέσεων από τις επερχόµενες µεταβολές. 

Μία από τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την κοινωνική ασφάλιση 

είναι, όπως προαναφέρθηκε, η αρχή της ίσης µεταχείρισης. Η αρχή αυτή πρέπει να 

είναι ακόµα πιο ισχυρή και ακόµα πιο κοντά στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης 

όταν υπάρχουν δυσµενείς µεταβολές. Παράλληλα, δεν πρέπει η αρχή της ίσης 

µεταχείρισης να συνεπάγεται την εξίσωση προς τα κάτω, αλλά πρέπει να υπάρχει 

πραγµατική µέριµνα για την προαγωγή των παροχών όλων των ασφαλισµένων. 

Το υπό κρίση Σχέδιο Νόµου επιφέρει τις δυσµενέστερες ανατροπές και τις 

αµεσότερες µεταβολές των τελευταίων δεκαετιών στο ασφαλιστικό σύστηµα και, 

ταυτόχρονα, εισάγει εξαιρέσεις. Έτσι λ.χ. εισάγεται εξαίρεση των ασφαλισµένων στο 

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ από τον υπολογισµό της σύνταξης µε βάση τις αποδοχές όλου του 

ασφαλιστικού βίου. Η ΟΚΕ θεωρεί ότι οι εξαιρέσεις χρήζουν αιτιολόγησης. 

Επιπροσθέτως, το Σχέδιο Νόµου δεν αίρει τις στρεβλώσεις και τις αδικίες που 

έχουν δηµιουργηθεί από θεσµοθετηµένους πόρους της Κοινωνικής Ασφάλισης 

(εισφορές και κοινωνικοί πόροι). Κατά την ΟΚΕ η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού 
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συστήµατος πρέπει να διασφαλιστεί ενιαία, στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής 

αλληλεγγύης και της δίκαιης αναδιανοµής του εισοδήµατος3. 

Τέλος, η ΟΚΕ επισηµαίνει ότι για µία ακόµη φορά σηµαντικότατα θέµατα 

παραπέµπονται να ρυθµιστούν µε υπουργικές αποφάσεις (π.χ. ο τρόπος εφαρµογής 

του εργόσηµου), γεγονός που καθιστά το Σχέδιο Νόµου αναποτελεσµατικό ως προς 

την εφαρµογή του. 

4. Επί µέρους διατάξεις του Ν/Σ όπως για παράδειγµα οι ρυθµίσεις για τη 

διαδοχική πιστοποίηση της αναπηρίας κ.ά., κινούνται σε θετική κατεύθυνση γιατί 

αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα ουσιαστικά προβλήµατα διαφόρων οµάδων 

ασφαλισµένων. Η θετική γνώµη µας γι’ αυτές τις ρυθµίσεις αποτυπώνεται στα 

σχετικά άρθρα. 

 

 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

Οι εργασιακές ρυθµίσεις εκπορεύονται από τα δύο αντίστοιχα Μνηµόνια της 

3ης-5-2010 που κατήρτισε το ελληνικό Υπουργείο Οικονοµικών µε τη συµµετοχή της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου4 και αφορούν στο συµφωνηµένο Σχέδιο Προγράµµατος 

εφαρµογής του µηχανισµού στήριξης. 

  Στις 5 Μαΐου 2010 ψηφίστηκε από τη Βουλή και ισχύει ο Νόµος 3845/2010 

(ΦΕΚ Α΄65/6-5-2010)5 βάσει του άρθρου 3 του οποίου προσαρτώνται ως 

αναπόσπαστο µέρος του, τα δυο Μνηµόνια . 

Ο νόµος αυτός έχει καταλυτική ισχύ και περιέχει, ανάµεσα σε άλλα, 

αυστηρότατες ρυθµίσεις, ορισµένες από τις οποίες εξειδικεύονται στο υπό συζήτηση 

Σχ/Ν. Ο νόµος αυτός δεν έχει γίνει δε αντικείµενο κοινωνικού διαλόγου ή 

διαβούλευσης παρά το γεγονός ότι επεµβαίνει στο περιεχόµενο των ΣΣΕ  

αναλαµβάνοντας λ.χ. και διεθνή υποχρέωση για το πάγωµα των µισθών στον ιδιωτικό 

τοµέα.  Το δε παρόν Σχ/Ν παραδόθηκε µε καθυστέρηση στην ΟΚΕ χωρίς να υπάρξει 

                                                 
3 Γνώµη 89, Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία 
και άλλες διατάξεις, Απρίλιος 2003, Γνώµη 159, Αναδιάρθρωση των κλάδων Ταµείου Συντάξεων 
Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε) και ρύθµιση άλλων θεµάτων αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Σεπτέµβριος 2006, Γνώµη 194, 
«∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις», Μάρτιος 2008. 
4 (Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και Μνηµόνιο Συνεννόησης στις 
Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής 
5 Νόµος 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας 
από τα κράτη - µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» 
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η άνεση χρόνου στη διαβούλευση που επιβάλλει η κρισιµότητα των θεµάτων που 

ρυθµίζονται.   

Επισηµαίνεται επιπλέον η σπουδή της κυβέρνησης να συµπτύξει τις 

εργασιακές ρυθµίσεις στο παρόν Σχ/Ν µαζί µε τα ασφαλιστικά θέµατα, παρά το 

γεγονός ότι η χρονική υποχρέωση που έχει από τα 2 µνηµόνια προβλέπει την έναρξη 

του κοινωνικού διαλόγου τον Ιούνιο 2010  µε υποχρέωση νοµοθέτησης τον 

∆εκέµβριο του 2010.  

 

Α’ Άποψη (πλειοψηφούσα άποψη): 

Οι διατάξεις του Σχεδίου Νόµου για τα εργασιακά ζητήµατα δεν θα έπρεπε να 

προταθούν σε µία τόσο δύσκολη συγκυρία, στην οποία οι µισθωτοί και οι 

συνταξιούχοι πλήττονται βαρύτατα και δυσανάλογα. Απεναντίας, θα έπρεπε να 

υπάρχει πραγµατική µέριµνα για την εξάλειψη του εντεινόµενου φόβου και της 

ανασφάλειας που βιώνουν σήµερα οι εργαζόµενοι.  

Οι διατάξεις του Σχεδίου Νόµου για τα εργασιακά ζητήµατα επιβαρύνουν 

µονοµερώς τους εργαζόµενους, περιορίζοντας συνταγµατικώς κατοχυρωµένα 

δικαιώµατά τους. ∆εν υπάρχει καµία οικονοµική τεκµηρίωση των µέτρων αυτών ως 

προς την συµβολή τους στην ανταγωνιστικότητα της χώρας ενώ επιβάλλονται χωρίς 

το απαιτούµενο και απολύτως αναγκαίο εξισορροπητικό πλέγµα µέτρων κοινωνικής 

προστασίας που θα µπορούσε να αποτελέσει αντιστάθµισµα για τις επερχόµενες 

επιβαρύνσεις. Ακόµα, κι αν στο µέλλον η ελληνική Κυβέρνηση προβεί στη λήψη 

µέτρων για ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, τα µέτρα αυτά δεν θα µπορούν 

αποτελεσµατικά να θεραπεύσουν το βαρύ πλήγµα που θα έχουν ήδη υποστεί στα 

εργασιακά και οικονοµικά τους συµφέροντα οι εργαζόµενοι (και κυρίως οι ευάλωτοι) 

από τις πολλαπλές, αλυσιδωτές, παράλληλες και δευτερογενείς παρενέργειες.  

Με αυτό το σύνολο µέτρων µεταβάλλεται µε τρόπο µη αναστρέψιµο και 

µόνιµο το ισχύον σύστηµα εργασιακών σχέσεων στη χώρα µας. Οι ρυθµίσεις για τα 

εργασιακά συνιστούν κρατική επέµβαση στις ελεύθερες συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις για τη ρύθµιση των κατώτατων όρων αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας (µισθοί και όροι ασφαλείας) και 

συντελούν στη µη τήρηση της θεµελιώδους υποχρέωσης του Κράτους για σεβασµό 

των συλλογικών συµβάσεων εργασίας, όπως προστατεύονται από τις ∆ΣΕ υπ.αριθµ. 

98 και 154.  
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Η επέµβαση στη συλλογική αυτονοµία µετά τη  λήψη των συγκεκριµένων 

διαρκών, χαρακτηριζόµενων ως «διαρθρωτικών», µέτρων, έγινε από την ελληνική 

Κυβέρνηση µε την επίκληση µεν του εθνικού συµφέροντος, αλλά κατά προφανή 

παράβαση των αρχών της αναλογικότητας και του αναγκαίου µέτρου επιβάλλοντας 

δυσανάλογους περιορισµούς στην εργατική συνιστώσα του κοινωνικού συνόλου. Και 

τούτο διότι: 

• Τα µέτρα είναι παντελώς αδικαιολόγητα: ∆εν υφίσταται καµία εύλογη σχέση, 

ούτε µετρήσιµο οικονοµικό αποτέλεσµα, ανάµεσα στην έκταση, την ένταση και 

τη διάρκεια των περιορισµών αυτών στον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας  και 

στον επιδιωκόµενο σκοπό που είναι η λήψη των ενδεικνυόµενων µέτρων για την 

αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος της χώρας (µείωση του εθνικού 

χρέους και ελλείµµατος), την υλοποίηση του Προγράµµατος Σταθερότητας και 

την εδραίωση της εµπιστοσύνης των ευρωπαίων εταίρων και των διεθνών αγορών 

προς την Ελλάδα.  

• Τα µέτρα αυτά έχουν δυσανάλογα επώδυνες επιπτώσεις στους εργαζόµενους 

καθώς αποδυναµώνουν το θεµελιώδες δικαίωµα να επεκτείνουν και να 

προστατεύσουν τα οικονοµικά και κοινωνικά συµφέροντά τους και τη 

διαπραγµατευτική τους θέση και ικανότητα. 

• Επιπλέον, η αποδυνάµωση αυτή σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά µέτρα που 

πλήττουν ανεπανόρθωτα το εισόδηµα των εργαζόµενων και των συνταξιούχων θα 

έχει πολλαπλές, αλυσιδωτές, παράλληλες και δευτερογενείς παρενέργειες.  

Ως εκ τούτου, µε τη δραστική αποδυνάµωση της θέσης του εργαζόµενου στην 

αγορά εργασίας διαταράσσεται η κοινωνική ισορροπία και συνοχή. Στην κατεύθυνση 

αυτή συµβάλλει και η αναπόφευκτη δηµιουργία ενός ιδιότυπου ανταγωνισµού 

κατωτάτων ορίων εργασίας µε την κάµψη της αρχής της ισότητας στην απασχόληση 

και την έξαρση των άµεσων, έµµεσων αλλά και των πολλαπλών διακρίσεων εις 

βάρος κατηγοριών εργαζόµενων όπως οι νέοι αλλά και οι µεγαλύτερης ηλικίας 

εργαζόµενοι, ιδιαίτερα µε τη ρύθµιση περί δυνατότητας αµοιβής των νέων έως 25 

ετών µε διαφορετικά όρια αµοιβής. 

Το κριτήριο της αναγκαιότητας που επικαλείται η ελληνική Κυβέρνηση για 

την επιβολή αυτών των περιορισµών  δεν µπορεί να φτάσει µέχρι του σηµείου 

προσβολής του πυρήνα των αντίστοιχων ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων, 

καθώς «αναγκαίο» είναι το µέτρο που θεωρείται κατ’ουσία και τρόπο εφαρµογής 
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κατάλληλο σε µία δηµοκρατική κοινωνία που σέβεται και θωρακίζει την ανθρώπινη 

αξία, την αρχή της ισότητας, την αξιοπρεπή εργασία και τη συλλογική αυτονοµία. 

  

Β΄ Άποψη: 

 Οι µεταβολές που επέρχονται στα εργασιακά ζητήµατα εν µέρει κινούνται 

προς τη θετική κατεύθυνση αίροντας υφιστάµενα προβλήµατα (π.χ. στο ζήτηµα της 

υποχρεωτικής διαιτησίας), και εν µέρει είναι δεκτικές βελτιώσεων (π.χ. στο ζήτηµα 

των οµαδικών απολύσεων). Ισχύουν οι παρατηρήσεις της κατ’ άρθρον αξιολόγησης. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Με το άρθρο 1 εισάγεται η νέα δοµή της βασικής και της αναλογικής 

σύνταξης. Ορίζεται ότι η αναλογική σύνταξη είναι το ποσό της σύνταξης που 

αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2011 

και εφεξής κάθε ασφαλισµένου που θεµελιώνει δικαίωµα µετά την 1.1.2015 σε 

φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. 

Η ΟΚΕ θεωρεί απαραίτητο να διευκρινίζεται σαφώς στο νόµο (α) ποια 

είναι η έννοια της θεµελίωσης και (β) να προβλέπεται ότι δικαιώµατα που έχουν 

θεµελιωθεί πριν από το 2015 (έτος ορόσηµο για το ΣχΝ) δεν θίγονται από τις 

διατάξεις αυτού. 

 

Άρθρο 2 

Με το άρθρο 2 ρυθµίζεται η βασική σύνταξη Ισχύουν οι παρατηρήσεις της 

γενικής αξιολόγησης. 

Στην περ. Β’ του άρθρου 2 προβλέπεται ότι προϋπόθεση για τη χορήγηση της 

βασικής σύνταξης των ανασφάλιστων είναι να συντρέχουν τα προβλεπόµενα 

εισοδηµατικά κριτήρια. Θα πρέπει να προσδιοριστεί, εάν αυτά θα ελέγχονται κατ’ 

έτος ή άπαξ κατά την απονοµή της σύνταξης. 

 Και εδώ ισχύει η παρατήρηση στο άρθρο 1. 

 

Άρθρο 3 

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται τα θέµατα της αναλογικής σύνταξης. Ισχύουν 

οι παρατηρήσεις της γενικής αξιολόγησης. 

Ειδικά σε ότι αφορά τις συντάξιµες αποδοχές θα πρέπει µετά από την 

κατάργηση των δώρων να συνυπολογίζονται τα ποσά που τα αντικατέστησαν στις 

συντάξιµες αποδοχές. 

Επιπλέον πρέπει να διευκρινιστεί ο συντελεστής ωρίµανσης, δεδοµένου ότι 

µπορεί να επηρεάζει προς το καλύτερο τις συντάξιµες αποδοχές. 

 Και εδώ ισχύει η παρατήρηση στο άρθρο 1. 
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 Άρθρο 4 

 Με το άρθρο αυτό ορίζεται το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θα λάβουν 

όσοι ήταν ασφαλισµένοι έως 31.12.2010 και θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης µετά 

την 1.1.2015. Για αυτή την κατηγορία ασφαλισµένων, το ποσό της αναλογικής 

σύνταξης έχει δύο τµήµατα: (α) αυτό που υπολογίζεται µε βάση τους παλιούς 

κανόνες και είναι αυτό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2010 και (β) 

αυτό που υπολογίζεται µε βάση τους νέους κανόνες για την αναλογική σύνταξη 

(άρθρο 3), που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης µετά την 1.1.2011. 

 Η ΟΚΕ επισηµαίνει την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα που θα υπάρχει για τον 

υπολογισµό της σύνταξης, όχι µόνον διότι η σύνταξη θα διασπάται σε δύο µέρη, αλλά 

και ενόψει της διαδοχικής ασφάλισης. 

 Και εδώ ισχύει η παρατήρηση στο άρθρο 1. 

 Με την παρ. 5 ορίζεται ότι η υπαγωγή των διαφορών ουσίας για τις συντάξεις 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπάγονται στην αρµοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι 

διατάξεις αυτές θέτουν ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας. 

 

 Άρθρο 5 

 Ρυθµίζονται θέµατα διαδοχικής ασφάλισης. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις 

αναµφίβολα δεν αποκαθιστούν το σύνολο των αδικιών που δηµιουργεί σε πολλές 

περιπτώσεις η αλλαγή ασφαλιστικού φορέα. Όµως βελτιώνουν σε αρκετές 

περιπτώσεις το ποσό της σύνταξης και κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση. 

 

Άρθρα 6 έως 9 

Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την πιστοποίηση της αναπηρίας. Πρόκειται 

για ρυθµίσεις που κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, διότι συµβάλλουν στην 

ενιαία αντιµετώπιση του ζητήµατος και ενισχύουν την αιτιολόγηση των 

γνωµατεύσεων των υγειονοµικών επιτροπών. 

 

Άρθρο 10 

Με το άρθρο αυτό ρυθµίζονται οι µεταβολές στα όρια ηλικίας, καθώς και τα 

ζητήµατα των αναγνωριζόµενων χρόνων. Ισχύουν οι παρατηρήσεις της γενικής 

αξιολόγησης. 
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Επιπλέον, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί ο τρόπος 

συνταξιοδοτικής αξιολόγησης των αναγνωριζόµενων χρόνων και, συγκεκριµένα, να 

οριστεί σε ποιες αποδοχές θα αντιστοιχούν οι χρόνοι αυτοί, προκειµένου για τον 

υπολογισµό του ποσού της σύνταξης. Προτείνεται, σε όσες περιπτώσεις το ζήτηµα 

αυτό δεν έχει ήδη νοµοθετική ρύθµιση, να λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές που ο 

ασφαλισµένος έχει πριν συνταξιοδοτηθεί. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι την αναγνώριση χρόνου δικαιούται όποιος 

συνταξιοδοτείται µετά τη θέση του νόµου σε ισχύ. 

Παράλληλα και ενόψει του µακρού χρόνου ασφάλισης που απαιτείται για την 

αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης της αναλογικής σύνταξης, η ΟΚΕ θεωρεί ότι ο 

χρόνος της στρατιωτικής θητείας, που είναι υποχρεωτική, πρέπει να αναγνωρίζονται 

χωρίς εξαγορά, ενδεχοµένως µε ένα ανώτατο όριο. 

 

Άρθρο 15 

Με το άρθρο 15 προβλέπεται, όπως αναφέρθηκε στη γενική αξιολόγηση, ότι: 

«Από την 1.1.2011 το κράτος δεν καλύπτει κανένα τρέχον ή και µελλοντικό έλλειµµα 

των Επικουρικών Ταµείων, Κλάδων και των Επαγγελµατικών Ταµείων, για την άσκηση 

κοινωνικής πολιτικής. Όποτε προκύπτει έλλειµµα ή προβλέπεται έλλειµµα, οι συντάξεις 

προσαρµόζονται έτσι ώστε να εγγυάται η ισορροπία µεταξύ των παροχών και των 

εισφορών». 

Επισηµαίνεται ότι η επικουρική ασφάλιση είναι δηµόσια (πλην εξαιρέσεων). 

Όπως αναφέρεται και στη γενική αξιολόγηση την επικουρική ασφάλιση την έχει 

διαχειριστεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο και έχει επηρεασθεί από διάφορες οργανωτικές 

αλλαγές που έγιναν κατά καιρούς π.χ. την απορρόφηση ελλειµµατικών κλάδων και 

ταµείων από το ΕΤΕΑΜ χωρίς µέριµνα για τη βιωσιµότητά του. Η ΟΚΕ παρατηρεί 

ότι τα προβλήµατα βιωσιµότητας του ΕΤΕΑΜ, τα οποία είχε τονίσει στο παρελθόν6, 

δεν έχουν δυστυχώς αντιµετωπιστεί έως σήµερα. 

Επιπλέον παρατηρείται ότι η διάταξη προκαλεί σύγχυση, διότι η επικουρική 

ασφάλιση δεν ενέχει στοιχεία άσκησης κοινωνικής πολιτικής και, συνακόλουθα, δεν 

είναι σαφές σε ποιο ακριβώς έλλειµµα αναφέρεται ο νοµοθέτης. Ισχύει η παρατήρηση 

της γενικής αξιολόγησης. 

                                                 
6 Γνώµη 194, «∆ιοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και 
λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις». 
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Ακόµα, σηµειώνεται ότι ενόψει του κανόνα µε βάση τον οποίο επικουρική 

σύνταξη δικαιούνται όσοι λαµβάνουν κύρια και µε δεδοµένα τα νέα υψηλά όρια 

ηλικίας, οι αναλογιστικές µελέτες που θα εκπονηθούν για την επικουρική ασφάλιση 

θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα νέα υψηλότερα όρια ηλικίας για την κύρια 

σύνταξη. 

  

 Άρθρο 17 

 Προβλέπεται η σύνταξη νέου Πίνακα ΒΑΕ έως την 1.7.2011. Παράλληλα 

όµως προβλέπεται: «'Όσοι απασχολούνται σε εργασίες ή επαγγέλµατα τα οποία 

εξαιρούνται από το πίνακα των ΒΑΕ, εφόσον συµπληρώνουν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης έως 31.12.2015, εξακολουθούν να υπάγονται στο 

καθεστώς συνταξιοδότησης των ΒΑΕ». Έτσι όµως δηµιουργείται µεγάλη σύγχυση, 

διότι οι εργοδότες εργαζόµενων σε επαγγέλµατα που απεντάχθηκαν δεν θα γνωρίζουν 

αν πρέπει να καταβάλλουν ή όχι τις εισφορές ΒΑΕ ή όχι, αφού το γεγονός της 

συµπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης έως 31.12.2015 είναι µέλλον και 

αβέβαιο. Θα πρέπει να υπάρξει µεταβολή που να διορθώνει το πρόβληµα. 

 

Άρθρο 19 

Με τη ρύθµιση του α΄ εδαφίου της παρ. 1 επιδιώκεται η αύξηση των εσόδων 

του Κλάδου Υγείας του ΟΓΑ. Η ρύθµιση θα ενισχύσει τα έσοδα του κλάδου, αλλά 

δεν αρκεί για την κάλυψη των δαπανών. Κρίνεται αναγκαία η επέµβαση της 

Πολιτείας για τον δραστικό περιορισµό της σπατάλης, που άλλωστε υπάρχει σε 

πολλούς κλάδους υγείας ασφαλιστικών ταµείων. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη ρύθµιση που αναφέρεται στον 

αποκλεισµό των αγροτών από την είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων, στην περίπτωση 

που αυτοί δεν προσκοµίζουν βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν εξοφλήσει τις 

ληξιπρόθεσµες οφειλές τους. Η διάταξη έρχεται σε αντίθεση µε τις κείµενες διατάξεις 

κοινοτικές, σύµφωνα µε τις οποίες, απαγορεύεται κάθε περιορισµός στην είσπραξη 

των κοινοτικών επιδοτήσεων των αγροτών. 

Θα πρέπει επιπλέον να προβλεφθεί ότι τα µέλη των διοικητικών συµβουλίων 

των γυναικείων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων υπάγονται αποκλειστικά 

στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. 
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Άρθρο 20 

 Με το άρθρο 20 ρυθµίζεται το λεγόµενο «εργόσηµο». Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η 

ασφάλιση µέσω του εργόσηµου πρέπει να αφορά µόνον όσους εργάζονται 

περιστασιακά και όσους δεν έχουν σταθερό εργοδότη. Αντιθέτως, δεν υπάρχει λόγος 

µεταβολής του τρόπου ασφάλισης όσων εργάζονται σταθερά στον ίδιο εργοδότη. 

Η ΟΚΕ θεωρεί ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος στρεβλώσεων της ασφάλισης 

δια της αγοράς και εξαγοράς εργοσήµων από πρόσωπα που δεν ανήκουν στις 

κατηγορίες του άρθρου 20 αλλά επιδιώκουν να δηµιουργήσουν χρόνο ασφάλισης. 

Παράλληλα, δεν διευκρινίζεται στο νόµο ποια θα είναι η συνταξιοδοτική 

αντιµετώπιση του χρόνου ασφάλισης µε εργόσηµο. 

Τέλος, επισηµαίνεται η σύγχυση που θα προκληθεί εξαιτίας της ύπαρξης 

διαφορετικών εργοσήµων π.χ. µε εισφορές 10% για τον ΟΓΑ και 20% για το ΙΚΑ. 

 

Άρθρο 26 

Παρ. 2 

Προβλέπονται τα εξής: «Η εκ µέρους του εργοδότη παροχή οικονοµικών 

καινήτρων πάσης φύσεως σε εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει ή συµπληρώνουν 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, µε σκοπό την αποχώρηση από την επιχείρηση και 

τη συνταξιοδότηση, γνωστοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία 

καταβολής αυτής της παροχής στην αρµόδια ∆ΟΥ του εργαζόµενου. Στην περίπτωση 

αυτή το οικονοµικό αυτό κίνητρο υπάγεται στο άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 3842/2010 (Α 

58).».  

Ενόψει του γεγονότος ότι η τελευταία αυτή διάταξη προβλέπει την υψηλή 

φορολόγηση µε ποσοστό από 50% έως 90% των παροχών σε χρήµα (µπόνους), η 

ΟΚΕ εκφράζει την απορία της αν αυτή η αντιµετώπιση επιφυλάσσεται και σε 

παροχές του εργοδότη πρόσθετες της αποζηµίωσης απόλυσης. 

 

Άρθρο 32 

Παρ. 6 

Προβλέπεται η σύσταση ∆ευτεροβάθµιας Ειδικής Υγειονοµικής Επιτροπής η 

οποία είναι αρµόδια να γνωµατεύει επί θεµάτων νοσηλείας στο εξωτερικό ασθενών 

ασφαλισµένων ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α. Στο εδάφιο ∆ της 

παρ. αυτής προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον της επιτροπής 

αυτής και από τον διευθυντή του ασφαλιστικού φορέα. ∆εδοµένου ότι τις 
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περισσότερες φορές στην Επιτροπή αυτή θα προσφεύγουν πρόσωπα που θα έχουν 

µεγάλη ανάγκη προστασίας, τόσο ιατρικής αλλά και κοινωνικής, σκόπιµο είναι να 

εξεταστεί το ενδεχόµενο να µην χωρεί κατά των αποφάσεών της ένσταση από το 

διευθυντή του ασφαλιστικού φορέα. Στην παρ.1 εδάφ.στ΄ στο συντονιστικό 

συµβούλιο παροχών υγείας ο αναπληρωτής του εκπροσώπου των εργοδοτών θα 

πρέπει να υποδεικνύεται και από τον ΣΕΤΕ.  

 

Άρθρο 33 

Παρ. 10 

Ρυθµίζονται θέµατα ελέγχου δαπανών υγείας. Το άρθρο 33 παρ. 10 προβλέπει 

τη δυνατότητα των φορέων να διενεργούν συµπληρωµατικούς ελέγχους προς 

εκείνους που διενεργούνται σε συνεργασία µε την ΥΠ.Ε.∆.Υ.Φ.Κ.Α (Υπηρεσία 

Ελέγχου ∆απανών Υγείας Φορέων). Σκόπιµο θα ήταν να προβλέπεται και η 

δυνατότητα ελέγχου από τους ίδιους τους φορείς ακόµα και εάν δεν είναι 

συµπληρωµατικός. 

 

Άρθρο 37 

Ρυθµίζεται η έκταση της υποχρέωσης του Κράτους να χρηµατοδοτεί την 

ασφάλιση από την 1.1.2015 και εφεξής. Ισχύουν οι παρατηρήσεις της γενικής 

αξιολόγησης. 

 

Άρθρο 40 

Προβλέπεται η καταβολή συντάξεων, µισθών και εισφορών µέσω του 

τραπεζικού συστήµατος. Αναφορικά µε την καταβολή των συντάξεων θα πρέπει να 

ληφθεί µέριµνα για τους δικαιούχους που διαµένουν σε αποµακρυσµένες περιοχές 

χωρίς εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικό ίδρυµα, ώστε να µην απαιτείται η µετακίνησή 

τους για την είσπραξη της σύνταξης. 

Επιπλέον, µε την παρ. 2 ορίζεται ότι η καταβολή µέσω τραπέζης µισθού και 

εισφορών θα γίνεται ταυτόχρονα. Έτσι όµως δηµιουργείται αντίθεση µε τα ισχύοντα 

σήµερα, δηλαδή µε την προθεσµία ενός µηνός από την καταβολή του µισθού για την 

καταβολή των εισφορών στο ΙΚΑ. Επιπλέον, ο µισθός µπορεί να καταβάλλεται είτε 

κατά µήνα, είτε κατά εβδοµάδα κ.α., ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ 

καταβάλλονται πάντοτε κατά µήνα και, όπως προαναφέρθηκε, εντός µηνός από την 

καταβολή του µισθού. 
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Άρθρο 55 

Προβλέπεται η σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Ρύθµισης Εσόδων. Η 

Επιτροπή αυτή δεν έχει νόηµα να εφαρµόζει απλώς τις διατάξεις για τη ρύθµιση 

εισφορών, αρµοδιότητα που µπορεί να ασκηθεί από τα ήδη προβλεπόµενα όργανα, 

αλλά σκοπός της ύπαρξής της θα ήταν να προβαίνει σε ειδικές ρυθµίσεις σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες οφείλονται υψηλότατα ποσά εισφορών και 

κρίνεται ότι µόνον µέσω ενός ιδιαίτερου διακανονισµού µπορεί και να αποπληρωθεί 

το χρέος των εισφορών και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας σε µία επιχείρηση που 

δεν έχει οικονοµική ευρωστία. Εξυπακούεται ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής σε µία 

τέτοια περίπτωση θα πρέπει να είναι απολύτως και ειδικά αιτιολογηµένες. Θα πρέπει, 

τέλος, να προβλεφθεί η συµµετοχή ενός εκπροσώπου των αγροτών. 

Ειδικά οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµού και οι 

Συνεταιριστικές Εταιρείες του Ν. 2810/2000, οι οποίες απώλεσαν το δικαίωµα 

ένταξης στο άρθρο 30 του Ν. 3698/08 προτείνεται να µπορούν να ενταχθούν εκ νέου 

στην ρύθµιση του παραπάνω νόµου. 

Σχετικά µε το ζήτηµα της ρύθµισης οφειλών, η ΟΚΕ υποβάλλει την 

πρόταση ειδικά για όσες αιτήσεις υποβληθούν στα κρίσιµα έτη 2011, 2012 και 

2013 να προβλέπεται ο διπλάσιος αριθµός δόσεων. 

Τέλος, και όσον αφορά την Ειδική Επιτροπή ρύθµισης εσόδων κρίνεται 

επιβεβληµένη η παρουσία του ΣΕΤΕ σε αυτή την Επιτροπή 

 

Άρθρο 57 

Ρυθµίζονται τα θέµατα της τµηµατικής εξόφλησης οφειλών προς τους 

ασφαλιστικούς φορείς. 

Στην παρ. 4 στο δεύτερο εδάφιο µετά τη φράση «τέσσερις (4) συνεχόµενους 

µήνες» να προστεθεί, αναλόγως όπως και στη παρ. 3 του ιδίου άρθρου, η φράση «ή 

για τους οφειλέτες του ΟΓΑ έξι (6) µήνες». 

Επίσης στο τέλος της ίδιας παρ. 4 να προστεθεί εδάφιο, ανάλογο της παρ. 3 

ως εξής: «Σε περίπτωση µηχανογραφικής εφαρµογής συστηµάτων υπολογισµού των 

εισφορών σε διµηνιαία βάση ή εξαµηνιαία για τον ΟΓΑ η καταβολή γίνεται σε 

ισόποσες είκοσι τέσσερις (24) διµηνιαίες δόσεις ή για τον ΟΓΑ οκτώ (8) 

εξαµηνιαίες». 
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Άρθρο 61 

Αφορά στην καταβολή της σύνταξης εάν υπάρχουν οφειλές. Με την παρ. 2 

ορίζεται, ότι η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία, που ορίζουν οι 

καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα, αν το οφειλόµενο ποσό δεν είναι 

µεγαλύτερο των είκοσι (20) µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων. 

Όταν δεν υπάρχουν κατώτατα όρια θα πρέπει να γίνεται ειδική ρύθµιση, όπως 

π.χ. για τον ΟΓΑ, για τον οποίο προτείνεται να ισχύει ως όριο το ποσό των είκοσι 

(20) βασικών συντάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του σχεδίου νόµου. 

Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν και πώς θα εξακολουθούν να 

ισχύουν τα προβλεπόµενα σήµερα κατώτατα όρια συντάξεων παράλληλα µε το 

κατώτατο όριο του άρθρο 3 παρ. 3 (το άθροισµα βασικής και αναλογικής σύνταξης 

δεν µπορεί να ξεπερνά το 15πλάσιο του ηµεροµίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, όπως 

καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας του 2015, 

αναπροσαρµοζόµενο εφεξής κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων - σήµερα 495 

ευρώ). 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Άρθρα 73 και 74 

Μεσολάβηση -∆ιαιτησία 

Με το άρθρο 73 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία προσφυγής 

στον ΟΜΕ∆ και, συγκεκριµένα, τροποποιείται το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 κατά 

τρόπον ώστε η προσφυγή στη διαιτησία να µην είναι πλέον δυνατή η µονοµερής 

προσφυγή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζοµένων όταν αποδέχονται 

την πρόταση του µεσολαβητή που απορρίπτει ο εργοδότης. 

Με το άρθρο 74 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εκλογή µεσολαβητών - 

διαιτητών. 

 

Ά Άποψη (πλειοψηφούσα άποψη): 

Με τη νέα ρύθµιση καταλύεται το ισχύον προστατευτικό θεσµικό πλαίσιο σε 

περίπτωση που οι εργαζόµενοι δεν καλύπτονται από οικεία ΣΣΕ. Με την κατάργηση 

του δικαιώµατος της µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία από την πλευρά των 

εργαζοµένων για την κατάρτιση οποιασδήποτε µορφής ΣΣΕ οι εργασιακές σχέσεις σε 

περίπτωση που δεν καλύπτονται από οικεία ΣΣΕ κλαδική οµοιοεπαγγελµατική 

επιχειρησιακή (γύρω στο 15-20% ) θα ορίζονται εφεξής από τις ατοµικές συµβάσεις. 

Η ανάγκη προσφυγής σε αυτόν τον µηχανισµό από την πλευρά των εργαζοµένων 

ήταν και η φιλοσοφία της προστασίας τους σε περιπτώσεις αποτυχίας κατάρτισης 

ΣΣΕ µε δεδοµένο ότι µόνο η ΣΣε και η ∆.Α ως προς το κανονιστικό της µέρος έχει 

ισχύ ουσιαστικού νόµου υπέρ του εργαζόµενου και οι διατάξεις τους είναι 

υποχρεωτικές για τα συµβαλλόµενα µέρη (συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων 

και εργοδοτών).  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Ν. 1876/1990, που τροποποιείται ως άνω, 

ψηφίστηκε από το σύνολο του ελληνικού κοινοβουλίου καθιερώνοντας τις ελεύθερες 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις, σύµφωνα και µε το άρθρο 22 του Συντάγµατός.  

Εξάλλου η εν λόγω κατάργηση εγείρει και ζητήµατα αντίθεσης στο άρθρο 22 

του Συντάγµατος που κατοχυρώνει τη συλλογική αυτονοµία και τις ελεύθερες 

διαπραγµατεύσεις. Η ανάγκη µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία από τους 

εργαζόµενους γίνεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις όπου η πρόταση του 
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µεσολαβητή απορρίπτεται από τον εργοδότη, εποµένως η έννοια της µονοµερούς 

προσφυγής στη διαιτησία δεν είναι ακριβής. 

Εν πάσει περιπτώσει θα µπορούσε αντί της καταργήσεως να προστεθεί η 

δυνατότητα και των εργοδοτικών οργανώσεων να έχουν το δικαίωµα της 

δυνατότητας προσφυγής στην ∆ιαιτησία. 

 

Β’ Άποψη: 

Η δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία (έως το τέλος του 2013, ως έτους 

ορόσηµου για τη διάρκεια της κρίσης) πρέπει να δίνεται για µια µόνο φορά στην 

τριετία για κάθε µέρος χωριστά (εργαζόµενοι-εργοδότες). 

Ως προς την εκλογή των µεσολαβητών - διαιτητών αυτή πρέπει να γίνεται µε 

κοινή συµφωνία, µε την κατάρτιση καταλόγου κοινής επιλογής των µερών. Αν η 

προσπάθεια σύνταξης κοινού καταλόγου αποτύχει θα πρέπει να γίνεται και δεύτερη 

προσπάθεια και εάν αποτύχει και αυτή, θα µπορεί να γίνεται κλήρωση. Οι διαιτητές 

θα πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους και θα πρέπει να αποφασίζουν µόνο για 

µισθολογικά θέµατα και όχι θεσµικά.  

Γ’ Άποψη: 

Η Ελλάδα έχει κυρώσει διεθνείς συµβάσεις, που εγγυώνται τις ελεύθερες 

συλλογικές διαπραγµατεύσεις και αποδοκιµάζουν την υποχρεωτική διαιτησία. Όµως, 

στη χώρα µας επικρατεί ακόµη σήµερα προσέγγιση της υποχρεωτικής ρύθµισης των 

συλλογικών διαφορών εργασίας από ένα όργανο διαιτησίας. Η προτεινόµενη στο 

παρόν Νοµοσχέδιο ρύθµιση ανταποκρίνεται κατά µεγάλο µέρος στις συµβάσεις 

αυτές, όπως σωστά σηµειώνεται και στην Εισηγητική Έκθεση του Νοµοσχεδίου. 

 

Άρθρο 75 

Παρ. 1 

Όρια οµαδικών απολύσεων 

Με την παρ. 1 αυξάνονται τα όρια των οµαδικών απολύσεων σε 6 από 4 

εργαζόµενους µηνιαίως για τις επιχειρήσεις µε πάνω από 20 εργαζόµενους και σε 5% 

από 2% για τις επιχειρήσεις µε προσωπικό πάνω από 150 άτοµα, όριο που ίσχυε για 

τις µε πάνω από 200 εργαζόµενους. 

Ά Άποψη (πλειοψηφούσα άποψη):  

Τα νέα ποσοστά είναι υπερβολικά και δεν συνάδουν ούτε µε το πνεύµα της 

κοινοτικής οδηγίας 75/129, η οποία αφορά κυρίως στις µεγάλες επιχειρήσεις. 
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Εξάλλου το µνηµόνιο αναφέρεται σε ποσοστό 4% και όχι 5%. Ενόψει της 

επικρατούσας εργασιακής ανασφάλειας ένα τόσο υψηλό ποσοστό κρίνεται 

δυσανάλογο, ιδιαίτερα επαχθές και ως επιβάρυνση αποκλειστικά και µόνο των 

εργαζοµένων. Εξάλλου η διευκόλυνση των απολύσεων δεν βοηθά την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας. 

Επιπλέον, ενώ µε τις ρυθµίσεις του Σχεδίου Νόµου ενισχύονται οι απολύσεις, 

δεν προβλέπεται καµία αντιστάθµιση υπέρ των εργαζοµένων. Αντιθέτως θα πρέπει: 

(α) Να υπάρχουν µέτρα ασφαλούς επανένταξης των απολυόµενων στην αγορά 

εργασίας µε τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση και στοχευµένες ενεργητικές 

πολιτικές προστασίας. Τέτοια µέτρα θα έπρεπε να έχουν εξασφαλιστεί και στο 

πλαίσιο του µνηµονίου. 

(β) Να ληφθούν µέτρα που προωθούν τις προσλήψεις, 

(γ) Να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες στις οµαδικές απολύσεις µέσω της 

ρητής στο νόµο προβλέψεως των κοινωνικών κριτηρίων απολύσεων, ήτοι: τα 

οικογενειακά βάρη, η ύπαρξη µονογονεϊκής οικογένειας, η αρχαιότητα, οι δυσκολίες 

εξεύρεσης νέας απασχόλησης, τα επαγγελµατικά προσόντα. Αν αυτά δεν τηρούνται η 

απόλυση πρέπει να θεωρείται άκυρη ως καταχρηστική. 

(δ) Να εισαχθεί η υποχρέωση αιτιολόγησης της καταγγελίας της σύµβασης 

εργασίας. 

(ε) Να θεσπιστεί µία ασφαλής επανένταξη των απολυµένων για 

οικονοµοτεχνικούς λόγους όπου θα δίδονται κίνητρα προτεραιότητας µε ειδικές 

τοπικές κλαδικές συµφωνίες. 

 

Β’ Άποψη: 

Η προτεινόµενη διάταξη συνάδει µε τη ρύθµιση του ορίου των οµαδικών 

απολύσεων σε ποσοστό «έως 10%», που είναι το κοινοτικό όριο βάσει της 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας. 

Επισηµαίνουµε ωστόσο ότι το όριο θα µπορούσε να είναι 4% χωρίς αλλαγή 

των λοιπών µεγεθών που περιλαµβάνονται στην διάταξη. Με τη µείωση του ορίου 

από 5% σε 4% συνάδει και το απόλυτο όριο των 6 εργαζοµένων για επιχειρήσεις που 

απασχολούν µέχρι 150 άτοµα (150 x 4%=6). 
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Παρ. 2 

Μείωση χρόνου προειδοποίησης στην απόλυση 

Με την παρ. 2 µειώνονται οι χρόνοι προειδοποίησης για την καταγγελία της 

σύµβασης εργασίας. 

 

Ά Άποψη(πλειοψηφούσα άποψη) : 
Πρόκειται για µία ακόµα διευκόλυνση των εργοδοτών να καταγγέλλουν τις 

εργασιακές συµβάσεις µε την τήρηση µειωµένου χρόνου προειδοποίησης. Πέραν της 

µείωσης του χρόνου προειδοποίησης θα υπάρχει και επίπτωση στο ποσό της 

αποζηµίωσης απόλυσης, χωρίς - όπως ανωτέρω αναφέρθηκε - την πρόβλεψη 

ουδεµίας αντισταθµιστικής ωφέλειας για τους εργαζόµενου και χωρίς την πρόβλεψη 

της αιτιολογηµένης απόλυσης. Πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι µε τη νέα ρύθµιση 

τίθεται ζήτηµα προσβολής του περιουσιακού δικαιώµατος των εργαζοµένων στην 

αποζηµίωση απόλυσης (άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην ΕΣ∆Α), 

δεδοµένου ότι η καταβολή της αποζηµίωσης εξαρτάται από το χρόνο προϋπηρεσίας 

στον εργοδότη. Υπό αυτό το πρίσµα, η παρούσα ρύθµιση θα µπορούσε να ισχύει 

µόνον µελλοντικά για το υπόλοιπο υπηρεσίας στον εργοδότη από την ισχύ της 

διάταξης και εφεξής. 

 

Β’ Άποψη: 

Όσον αφορά το ζήτηµα του υπολογισµού του ύψους καταβολής των 

αποζηµιώσεων, η προσέγγιση που προτείνεται, δηλαδή η µείωση του χρόνου 

προειδοποίησης, δίνει πρακτική διέξοδο στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 

Μνηµόνιο, χωρίς να συνεπάγεται τη µείωση του ποσού της αποζηµίωσης απόλυσης. 

Παρ’ όλα αυτά, το διάστηµα προειδοποίησης που υπερβαίνει τους 3 µήνες 

θεωρείται από πρακτικής πλευράς µη ρεαλιστικό στο περιβάλλον εργασίας των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν και το µεγαλύτερο µέρος των εργοδοτών 

στην χώρα µας. Εποµένως προτείνουµε να τεθεί το 3µηνο ως ανώτατο όριο 

προειδοποίησης σε κάθε περίπτωση και να περιλαµβάνει και τους χρόνους αδειών. 

 

Παρ. 3 

Καταβολή της αποζηµίωσης απόλυσης σε δόσεις 

Με την παρ. 3 προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταβάλλει ως 

τµήµα της αποζηµίωσης απόλυσης του µισθούς τουλάχιστον 2 µηνών - ενώ κατά το 
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ισχύον καθεστώς είναι 6 µήνες - και η καταβολή του υπολοίπου µπορεί να γίνει σε 

διµηνιαίες δόσεις, ενώ το ισχύον καθεστώς προβλέπεται καταβολή του υπολοίπου σε 

3 τριµηνιαίες δόσεις. Εξαλείφεται η πρόβλεψη περί ακυρότητας της καταγγελίας της 

σύµβασης εργασίας σε περίπτωση παραβίασης αυτής της υποχρέωσης. 

 

Ά Άποψη(πλειοψηφούσα άποψη):  

Εκφράζεται έντονη αντίθεση στη ρύθµιση και, κυρίως, στην εξάλειψη της 

πρόβλεψης για ακυρότητα της απόλυσης. Υπό το ισχύον καθεστώς αν δεν 

καταβάλλεται η αποζηµίωση στο ακέραιο του οριζόµενου χρονικού διαστήµατος που 

αντιστοιχούσε σε 6 µήνες ή αν δεν καταβαλλόταν έστω µία δόση, η απόλυση 

θεωρείται άκυρη. Απαιτείται η διατήρηση του ισχύοντος πλαισίου και η επαναφορά 

της ακυρότητας απόλυσης σε περίπτωση µη καταβολής ή εκπρόθεσµης καταβολής 

των δόσεων µε συγκεκριµένο αριθµητικό όριο. 

 

Β’ Άποψη: 

Η εν λόγω διάταξη, µε την οποία ρυθµίζεται ο τρόπος καταβολής της 

αποζηµίωσης (σε δόσεις), µπορεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν 

οικονοµικά προβλήµατα και θέλουν να µειώσουν το προσωπικό τους λόγω της 

οικονοµικής κρίσης.  Τις βοηθά έτσι να µην οδηγηθούν στο οριστικό κλείσιµο, και να 

περισωθεί κάποια δραστηριότητα. Επιπλέον δεν τίθενται ζητήµατα αντίθεσης στις 

διεθνείς συµβάσεις. 

 

Παρ. 4-7 

Αυτασφάλιση απολυόµενων µε µερική επιβάρυνση εργοδότη 

Προβλέπεται η υποχρέωση καταβολής µέρους των εισφορών αυτασφάλισης 

από τον εργοδότη για όσους απολύει ηλικίας 55 έως 64 ετών, µε παράλληλη 

δυνατότητα του ΟΑΕ∆ να καταρτίζει προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης για την 

κάλυψη της υπόλοιπης εισφοράς και προγράµµατα σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 

3833/2010 για την διατήρηση των θέσεων εργασίας των εργαζοµένων αυτής της 

ηλικίας. 

 

Η ρύθµιση θα λειτουργήσει ως «κίνητρο» απόλυσης εργαζοµένων που δεν 

έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. 
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Ά Άποψη (πλειοψηφούσα άποψη):  

Οι διατάξεις αυτές θίγουν εργασιακά δικαιώµατα και παράλληλα θα 

συντελέσουν σε κοινωνικές εντάσεις και σε κλονισµό της κοινωνικής ειρήνης, αφού 

παρέχουν ευχέρεια αντικατάστασης των «ακριβών» ηλικιωµένων εργαζόµενων µε 

φθηνό εργατικό δυναµικό (κάτω των 25 ετών, όπως αναφέρεται στην αµέσως 

επόµενη ρύθµιση). 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τεθούν ασφαλιστικές δικλείδες: 

(α) να απαγορεύονται οι νέες προσλήψεις φθηνού ή άλλου εργατικού 

δυναµικού και ειδικών ηλικιών κάτω των 25 ετών που κατά την επόµενη ρύθµιση 

αµείβεται χαµηλότερα από το κατώτατο όριο, όταν προηγήθηκαν απολύσεις 

(β) το 64ο έτος πρέπει να ανέλθει στο 65ο, ώστε να ταυτίζεται µε το όριο 

συνταξιοδότησης. 

(γ) επιπλέον, όπου προβλέπεται δυνατότητα του ΟΑΕ∆ να καταρτίζει 

προγράµµατα για τα πρόσωπα αυτά, να µετατραπεί σε υποχρέωσή του. 

 

Β’ Άποψη: 

Αν εφαρµοστεί η διάταξη θα πρέπει να οριστεί ρητά ότι το κόστος 

αυτασφάλισης θα καλύπτει ασφάλιση στην κατώτερη κλάση του ασφαλιστικού 

φορέα, και θα έχει διάρκεια τόση, ώστε το κόστος για τον εργοδότη να µην ξεπερνάει 

ένα ποσοστό 33% του κόστους αποζηµίωσης απόλυσης. ∆ιαφορετικά εάν η 

διατύπωση της ρύθµισης δεν βελτιωθεί είναι βέβαιο ότι θα έχει ως αποτέλεσµα οι 

µεγάλης ηλικίας άνεργοι να είναι ανεπιθύµητοι από οποιοδήποτε εργοδότη, και να 

καθίσταται βέβαιο ότι δεν θα µπορέσουν να επαναπροσληφθούν από το φόβο του 

υπερβολικού κόστους σε περίπτωση απόλυσης. Τούτο θα συµβεί επειδή το κόστος 

κάλυψης αυτασφάλισης θα οφείλεται από τον εργοδότη για µεγάλο διάστηµα και εάν 

ακόµη ο εργαζόµενος έχει σε αυτόν προϋπηρεσία ολίγων µηνών ή 1-2 ετών. 

Στην παρ. 7, όπου προβλέπεται µέγιστο όριο απολύσεων 10% για τους 

εργαζόµενους ηλικίας 55 έως 64 ετών, πρέπει να διευκρινιστεί το διάστηµα για το 

οποίο θα υπολογίζεται το ανωτέρω ποσοστό (πχ. έτος), εκτός εάν η ρύθµιση 

αναφέρεται αποκλειστικά στις οµαδικές απολύσεις, οπότε ορθότερο θα ήταν να γίνει 

παραποµπή στη σχετική παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου. 
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Παρ. 8 

Νεοπροσλαµβανόµενοι έως 25 ετών 

Προβλέπεται η υπό όρους επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών από τον 

ΟΑΕ∆ των νεοπροσλαµβανόµενων έως 25 ετών που αµείβονται µε 84% του 

κατώτατου βασικού µισθού ή ηµεροµισθίου της ΕΓΣΣΕ. 

 

Ά Άποψη (πλειοψηφούσα άποψη):  
Εκφράζεται έντονη αντίθεση στη ρύθµιση αυτή, η οποία θέτει ζητήµατα 

αντισυνταγµατικότητας αλλά και αντίθεσης στις διεθνείς συµβάσεις που έχει κυρώσει 

η χώρα. Επιπλέον θέτει και ζήτηµα άνισης µεταχείρισης εις βάρος των νέων. 

Σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας κατοχυρώνεται το δικαίωµα σε ίση και δίκαιη 

αµοιβή, ενώ το ίδιο δικαίωµα προστατεύεται από διεθνείς συµβάσεις και κοινοτικές 

οδηγίες. Εποµένως, αµοιβή των νέων δεν πρέπει να είναι κατώτερη του βασικού 

µισθού, όπως κάθε φορά ορίζεται από την ΕΓΣΕΕ. 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύει η προηγούµενη παρατήρηση: Η διάταξη 

δηµιουργεί µεγάλο κίνδυνο να απολύονται εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας (που 

όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω αν είναι άνω των 55 ετών κοστίζουν περισσότερο 

στον εργοδότη εξαιτίας της αυτασφάλισης) ώστε να προσλαµβάνονται οι χαµηλότερα 

αµειβόµενοι νέοι. 

 

Β’ Άποψη: 

Αν η ρύθµιση αυτή, που λειτουργεί εις βάρος των νέων εργαζόµενων, 

παραµείνει τότε θα πρέπει να υπάρξει ρητή υποχρέωση και ικανή και αναγκαία 

συνθήκη καταβολής από τον ΟΑΕ∆ του υπολειπόµενου ποσού αναπλήρωσης του 

κατώτατου ορίου µισθού ή ηµεροµίσθιου - φυσικά και µε τις ανάλογες ρήτρες και 

προϋποθέσεις. Επιπλέον, προτείνεται ο χρονικός περιορισµός ισχύος της διάταξης 

αυτής, µέχρι το έτος 2013. Στην περίπτωση που οι οικονοµικές δυνατότητες του 

ΟΑΕ∆ δεν µπορούν να καλύψουν όλο το εύρος µια τέτοιας παρέµβασης, προτείνεται 

να περιοριστεί το µέτρο σε ένα συγκεκριµένο αριθµό νοµών που εµφανίζουν τους 

µεγαλύτερους δείκτες ανεργίας. 

 

Παρ. 9 

Μαθητευόµενοι 
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Προβλέπεται η αµοιβή των εργαζόµενων µε συµβάσεις µαθητείας διάρκειας 

έως ενός έτους, ηλικίας από 15 έως 18 ετών, µε το 70% του κατώτατου βασικού 

µισθού ή ηµεροµισθίου της ΕΓΣΣΕ, µε ασφάλιση κατά της ασθένειας και του 

ατυχήµατος, ενώ προβλέπονται και χρονικά όρια της απασχόλησής τους. 

 

Ά Άποψη (πλειοψηφούσα άποψη):  

Πρέπει να γίνει διάκριση στην παρούσα ρύθµιση ανάµεσα στη σύµβαση 

µαθητείας, η οποία έχει σκοπό την εκπαίδευση του µαθητευόµενου  (γνήσια σύµβαση 

µαθητείας) και στη σύµβαση µαθητευόµενου, η οποία αποτελεί καθαρά σύµβαση 

εξαρτηµένης εργασίας του µαθητευόµενου και εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας. Θα  µπορούσε να γίνεται η ρύθµιση του ποσού για τις 

συµβάσεις αυτές µε την υπογραφή µιας σύµβασης µεταξύ του οικείου κλάδου ή 

επαγγέλµατος για τον καθορισµό της αµοιβής χαµηλότερης από  την οικεία  ΣΣΕ, και 

όχι την ΕΣΣΕ, εκτός αν υπάρχουν ευνοϊκότερες διατάξεις. Μόνο εάν αφορά γνησία 

µαθητεία  να συµπεριληφθεί νέα διάταξη  στην προσεχή ΕΣΣΕ. Η ασφάλισή τους 

πρέπει να είναι πλήρης για όλους τους ασφαλιστικούς κινδύνους. 

 

Β’ Άποψη: 

Ο νόµος δεν προβλέπει σήµερα συγκεκριµένη διάρκεια για τη σύµβαση 

µαθητείας. Με την προτεινόµενη διάταξη, είναι θετικό ότι συγκεκριµενοποιείται για 

πρώτη φορά σε νοµοθετικό κείµενο η διάρκεια της σύµβασης µαθητείας, η οποία δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 1 έτος, ενώ όσον αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις 

της, επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του άρ. 5 του Ν. 1837/1989 για τη ρύθµιση της 

νόµιµης απασχόλησης των ανήλικων εργαζόµενων. 


