
’Επί τής προτάσεως Νόμου «περί ένοποιήσεως Όργανούσεως
κ.λττ. των άσφαλιστικών φορέων κυρίας άσφαλίσεως».

Ιΐρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Ή χώρα μας αριθμεί σήμερα υπέρ το 1 έκατομμ. συντα

ξιούχους. Δηλαδή το ένα έννατο, περίπου τοϋ πληθυσμού 
της. ’Αριθμός σημαντικός πού προβληματίζει καί επιβάλλει 
την δικαιότερη αναδιανομή μεταξύ των συνταξιούχων τοΰ 
τμήματος εκείνου τοϋ εθνικού εισοδήματος πού διατίθεται 
κάθε χρόνο διά τάς άνάγκας της κοινωνικής άσφαλίσεως τοϋ 
πληθυσμού.

Πώς είναι δυνατόν, όμως, νά έπέλθη ή δικαιότερη αύτή 
αναδιανομή ; Αύτό είναι κυρίως το πρόβλημα πού αντιμε
τωπίζεται εις τήν παρούσαν εργασίαν μας.
Παρούσα κατάστασις

Υπάρχουν 361 φορείς κοινωνικής ασφαλείας έκ των 
οποίων υπέρ τούς 203 φορείς παρέχουν κυρίαν άσφάλισιν 
(σύνταξιν) εις έργάτας, άγρότας, μισθωτούς καί έργαζομέ- 
νους αύτοτελώς (άνεξάρτηροι καί ελεύθεροι έπαγγελ.ματίαι ). 
Οί άμέσως ήσφαλισμένοι, διά κυρίαν σύνταξιν, εις τούς φο
ρείς αυτούς άνέρχονται εις 3.548.682 κατανεμόμενοι ώς 
ακολούθως:------- —-------—ύ— --------- Γ------------- ------

ΠΙΝΑ- I

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έργάται καί ύπάλλ. ίδιωτ. δικαίου (άσφαλι-
σμέ'/οι εις 84 φορείς).................................... 1.204.611

Άγρόται (ασφαλισμένοι εις τόν Ο.Γ.Α.) .... 1.662.194
’Ανεξάρτητοι έπαγγελματίαι (άσφαλ. εις 8 φο

ρείς) .................................................................. 256.621
Δημόσ. υπάλληλοι καί Στρατ. (άσφαλ. εις 24

φορείς) .. ....................................................... 146.896
Ναυτικοί (άσφαλ.ισμένοι εις τό Ν.Α.Τ. ) .... 128.000
Έλ.εύθεροι έπαγγελματίαι (άσφαλισμένοι εις

• 55 φορείς)....................................................... ■ 68.460
'Υπάλληλοι δημ. έπιχειρ. (άσφαλ. εις 6 φορείς) 50.063 
'Υπάλληλοί' Τραπεζών (άσφαλ. εις 17 φορείς) 18.103
Κληρικοί (άσφαλισμένοι εις τό Τ.Α.Κ.Ε. ). . .. 8.850
Προσωπικόν τύπου (άσφαλισμένοι εις 6 φορείς) 3.884

Σύνολον................................................. 3.548.6S2

To S2 %, περίπου, τών ώς άνω ήσφαλισμένων καλύπτουν 
τρεις άσφαλιστικούς φορείς, οί ήσφαλισμένοι εις τό Ι.Κ.Α. 
(1.025.000), εις τόν Ο.Γ.Α. (1.662.194) καί εις τό Τ.Ε. 
Β.Ε. (207.000). Ούτω τό 18,0 % τών ύπολ.οίπων ήσφαλ.ι» 
σμένων άνήκει εις τούς ύπολ.οίπους 200, περίπου φορείς 
διά κυρίαν σύνταξιν. Εκτός βεβαίως, τών φορέων αυτών 
διά κυρίαν σύνταξιν, υπάρχουν καί έτεροι πολ.υπληθεΐς φο
ρείς διά επικουρικήν σύνταξιν, δΓ άσθένειαν καί διά πρό
νοιαν.

Οί συνταξιούχοι κυρίας συντάξεως άνέρχονται εις 
1.100.945 ήτοι καλύπτουν τό 31,0 %, περίπου, τοϋ συνόλου 
τών ήσφαλισμένων διά κυρίαν σύνταξιν.

Οί συνταξιούχοι 15 μεγαλυτέρων άσφολιστικών φορέων, 
εις τούς όποιους έστηρίχθη ή έρευνα, πρός σύνταξιν τής πα- 
ρούσης έργασίας, άνέρχονται εις 954.499 ήτοι καλύπτουν 
τό 91,5 % τοΰ συνόλου τών συνταξιούχων καί τούτο, διότι 
εις αυτούς δεν περιλαμβάνονται οί συνταξιούχοι τού Δημο
σίου (Στοιχεία έτους 1975). Άναλυτικώς οί συνταξιούχοι 
ούτοι έχουν, κατά φορέα, ώς εις τόν κάτωθι πίνακα II :

ΠΙΝΑΞ II
Φορείς ’Αριθμός

συνταξιούχων
1. Ι.Κ.Α...........................................   269.900
2. Τ.Σ.Α. ,......... ... .......................................... 19.840
3. Ταμ. Άσφαλ. Τυπογράφων ...................  5.528
4. Ταμ. Συντ. Προσ/κοϋ Τραπ. ’Εθνικής .. 3.600

5. » » )) Τραπ. Ελλάδος καί
Κτηματικής ......... 2.020

6. » » » Άγροτ. Τραπέζης. 3.055
7. » » » Τραπ. τ. ’Αθηνών . 1.3S0
8. Ταα. άσοαλ. Ποοσ/κοΰ Ο.Τ.Ε.................. -21.734
9. Τ.Ε.Β.Ε..........'. ....................................... 87.763

10. Ταμ. Άσφαλ. ’Εμπόρων.......................... 12.880
11. Ταμεΐον Νοοιικών........................................ 10.800
12. Τ.Σ.Α.Y.......................................................... 7.505
13. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. .·......................................  3.400
14. Ο.Γ.Α.............................................................. 519.454
15. Ταμ. Άσφαλ. Κλήρου Ελλάδος .............. 3.640

Σύνολον................................................. 954.499

Βάσει, λοιπόν, τών στοιχείων διά τούς 15 ώς άνω φορείς 
άσφαλίσεως διά κυρίαν σύνταξιν (πηγή : Κοινών. Προ
ϋπολογισμός έτους 1975 τού 'Υπουργείου Κοινών. Υπη
ρεσιών), προκύπτουν τά κάτωθι :

Τά έσοδα, διά κυρίαν σύνταξιν, τοϋ συνόλου τών φορέων 
αυτών καλύπτουν ποσοστόν 67,9 % τοϋ συνόλου, τών έσό- 
δων, ένώ τά έξοδα διά παροχάς (τοιαύτης συντάξεως) κα
λύπτουν ποσοστόν 65,8 % τοϋ συνόλου τών έξόδων. Τά 
έξοδα διοικήσεως, διά τόν κλ.άδον αυτόν τής συντάξεως, κα
λύπτουν ποσοστόν .4,6 %.- Διευκρινίζεται ότι τά έσοδα .προ
έρχονται άπό εισφοράς έργοδοτών καί ήσφαλισμένων, άπό 
κοινωνικούς πόρους, άπό προσόδους τής περιουσίας τών 
άσφολιστικών φορέων, άπό τά άποθεματικά καί άπό έτερα 
έσοδα (πρόστιμα, δωρεαί κ.λπ. ). Βασικώς δέ τό μεραλύ- 
τερον μέρος τών έσόδων προέρχεται άπό τάς εισφοράς τών 
εργαζομένων καί τών έργοδοτών των ή, προκειμένου περί 
τών αύτοτελ.ώς εργαζομένων, έκ τών εισφορών τών ιδίων. 
Συμπληρωματικούς οί πόροι τών φορέων ένισχύονται άπό 
τό Κράτος είτε άμέσως δΓ έπιχορηγήσεως έκ τοΰ Κρατικού 
Προϋπολογισμού, είτε εμμέσως διά τών κοινωνικών πόρων.

Αί εΐσφοραί τών ήσφαλισμένων μισθωτών εις τούς 15, 
ώς άνω, φορείς, οίτινες καλύπτουν, ώς προελέχθη, τό 91,5 % 
τοΰ συνόλου τών ήσφολισμένων τής χώρας, κυμαίνονται 
άπό 13,3 % (μισθωτοί τοΰ Ο.Τ.Ε.) μέχρι 35,6, % (Τυ
πογράφοι), ένώ τών αύτοτελώς εργαζομένων κυμαίνονται 
άπό 19,1 % (Τ.Σ.Α.Υ. ) μέχρι 73,6 % (Ταμ. Άσφαλ. 
έμπορων) έπί τοϋ συνόλ.ου τών έσόδων ενός έκάστου τών 
άσφολιστικών αυτών φορέων. Τοΰ το σημαίνει ότι σημαντικά 
ποσοστά τών έσόδων τών άσφολιστικών αυτών φορέων καλύ
πτονται, διά μέν τούς φορείς τών μισθωτών, άπό τάς εισ
φοράς τών έργοδοτών, άπό τάς χρηματοδοτήσεις τοΰ Κρά
τους (κοινωνικοί πόροι κ.λ.π. ) κ.λ.π., δ.ά δέ τούς φορείς τών 
αύτοτελ.ώς έργαζομένων άπό κοινωνικούς πόρους, άπό 
άμέσους έπιχορηγήσεις ύπό τοΰ Κράτους κ.λπ..

Έξ άλλου ή, εις άπόλ.υτα μεγέθη, μέση μηνιαία έπιβά- 
ρυνσις τών ήσφαλισμένων μισθωτών καί έργατών κυμαί
νεται άπό 176 δρχ., έως 1281, ένώ ή τοιαύτη έπιβάρυνσις 
τών αύτοτελώς κυρίως έργαζομένων κυμαίνεται άπό 374 
δραχ. έως 860 δραχ.

Είδικώτερον αί καταβολαί τών ήσφαλισμένων. εις τό 
Ι.Κ.Α., ένώ καλύπτουν ποσοστόν 32,0 % τοΰ συνόλου τών 
έσόδων αύτοΰ, διά τόν κλάδον συντάξεως, ή μέση μηνιαία 
έπιβάρυνσις ενός έκάστου τών ήσφαλισμένων, εις τό "Ιδρυ
μα αύτό, ά% έρχεται εις 262 δρχ.

Αί, εις τόν Ο.Γ.Α., καταβολαί τών ήσφαλ.ισμένων άγρο- 
τών καλύπτουν τό 21,1 %, ένώ ή μέση μηνιαία έπιβάρυνσις 
ενός έκάστου τών ήσφαλισμένων αύτών άνέρχεται εις. 56 
δραχ., άν καί τό ποσόν τούτο άμφισβητεϊται έάν καταβάλ
λεται ύπό τών ιδίων ή τών άγοραστών άγροτικών κ.λ.π. 
προϊόντων.

Αί καταβολαί τών ήσφαλισμένων εις τά Ταμεία Συντά
ξεων προσ/κοΰ τών Τραπεζών Εθνικής, 'Ελλάδος καί Κτη
ματικής, Αγροτικής καί Τ. Αθηνών, ένώ καλύπτουν άντι- 
στοίχως ποσοστά έπί τών έσόδων 33,2 %, 30,2 %, 17,3 % 
καί 23,4 %, ή μέση άντίστοιχος μηνιαία έπιβάρυνσις τών



ήσφαλισμένων άνέρχετχι εις 1056 δραχ., 12S1 δραχ., 10S0 
δραχ. καί 1166 δραχ..

Είναι καταφαγης, συνεπεία των ανωτέρω, ή άνισος 
έπιβάρυνσις μεταξύ εργατών, μεσο-άστών καί άστών. Οί 
χαμηλές εισοδηματικές τάξεις των έργατών, τών όποιων 
το μέσον μηνιαϊον εισόδημα υπολείπεται σημαντικώς τοϋ 
μέσου μηνιαίου εισοδήματος των μισθωτών τών Τραπεζών, 
επιβαρύνονται τούλάχιστον κατά 4,0 % επί πλέον τών 
ήσφαλισμένων τών Τραπεζών αυτών, καίτοι τά άπόλυτα 
μεγέθη της μέσης έπιβαρύνσεως, ώς ανωτέρω, εμφανίζουν 
άπόστασιν επί ελαττον κατά 1.000 δραχ., περίπου.

Άναλυτικώτερον ή ποσοστιαία καί ή μέση έπιβάρυνσις 
τών ήσφαλισμένων έχει ώς εις τόν κατωτέρω πίνακα III.

ΠΙΝΑΞ III
Φορείς Ποσοστιαία έπι- Μέση μην.

βάρυνσις ήσφαλ. έπιβάρυνσις
επι συνολου εσό εις απόλυτα

δων μεγέθη Δρχ.
1. Ι.Κ.Α. 32,0 % 262
2. Τ.Σ.Α.. - 60,2 % 374
3. Ταμ. άσφαλ. Τυπογράφων 35,6 % . 373 ;
4. Ταμ. Συντάξ. Π ροσ/κοΰ

Τ ραπέζης ’Εθνικής 33:2 1 .056
5. Ταμ. Συνταξ. Π ροσ/κοϋ

Τραπεζ. Ελλάδ. καί Κτημ. 30,2 % 1 .281
6. Ταμ. Σύντ. Άγροτ. Τραπ. 17,3 % 1 .0S0
7. )) )) Τρ:ιπ. Τ. Αθηνών 23,4 % · 1 .166
8. )) » Προσ/κοϋ Ο.Τ.Ε. 13,3 % 176
9. Τ.Ε.Β.Ε. 57,7 % _ 412

10. Ταμ. Άσφαλ. ’Εμπόρων 73,6 % 698
12. Τ.Σ.Α.Τ. 41,5% 860
13. Τ.Σ.Μ.Ε.,Δ.Ε. 49,3 % 547
14. Ο.Γ.Α. 21,1% 56
15. Ταμ. Άσφαλ. Κλήρου Έλ/δος 29,5 % 728
\ Ή άνισότης αυτή επιτείνεται έάν συσχετισθή ή έπιβά- 
ρυνσις τοϋ μέσου εισοδήματος μέ τάς μέσας παροχάς (βλ. 
κατωτέρω πίνακα IV).

ΠΙΝΑΞ IV
Φορείς Μέση μηνιαία Μέση μηνιαία

έπιβά ρυνσις είς σύνταξις.
άπολ. μεγέθη

Δ?/.· δ?7.·
1. Ι.Κ.Α. 262 3.019
2. Τ.Σ.Α. 374 3.5S4
3. Ταμ. άσφαλ. Τυπογράφων 373 3.254
4. Ταμ. Συνε■χξ. Προσ/κοϋ

Τραπέζης ’Εθνικής 1 .056 9.294
5. Ταμ. Συνταξ. Προσ/κοϋ *

Τραπ. Ελλάδος Κτηματικής 1 .281 9.076
6. Ταμ. Συντ·. άσφαλ. Άγροτ. 1 .080 10.911'
7. » » » Τ. Άθην. 1 .166 9.064
8. Ταμ. Συντ . Προσ/κοϋ Ο.Τ.Ε. 176 10.605
9. Τ.Ε.Β.Ε. 412 1.573

10. Ταμ. άσφαλ. ’Εμπόρων 698 2.677
11. Ταμεϊον ?έομικών 540 4.815
12. Τ.Σ.Α.Τ. 860 · 6.325
13. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 547 5.681
14. Ο.Γ.Α. 56 825
15. Ταμ. άσφαλ. Κλήρου Ελλάδος 728 3.427

Έκ της έρεύνης διαπιστοϋται ÔTt, ένώ τό μέσον εισόδημα 
τοϋ ήσφαλισμένου εις τό Ι.Κ.Α. επιβαρύνεται μηνιαίους 
κατά 4,0 %, περίπου, υψηλότερα τοΰ μέσου εισοδήματος 
τοϋ .ήσφαλισμένου εις τάς προμνησθείσχς Τραπέζας, ό 
συνταξιούχος τοϋ Ι.Κ.Α. λαμβάνει μέση μηνιαία σύνταξη 
•κατά 31,Ό % περίπου, μικροτέρα της μέσης μηνιαίας συν
τάξεως τοϋ συνταξιούχου τών Τραπεζών αυτών, 
λ- *0 άγρότης, ό όποιος ούδεμίαν σχεδόν έπιβάρυνσιν έχει, 
λαμβάνει μέση μηνιαίαν σύνταξιν 825 δραχ. ήτοι λαμβά
νει μέση σύνταξιν κατά 1.000 δραχ., περίπου, μεγαλυτέραν

εκείνης τοϋ συνταξιούχου Τοϋ Ι.Κ.Α., συσχετιζομένης με 
την μέσην' μηνιαίαν έπιβάρυνσιν αύτοϋ, έφ* όσον βεβαίως 
καί ό άγρότης έπεβαρύνετο ώς καί ό ήσφαλισμένος εις τό 
ίδρυμα αυτό. Αί παροχαί συντάξεως διά τόν άγρότην, στη
ρίζονται έξ ολοκλήρου σχεδόν εις τούς κοινωνικούς πόρους, 
ένώ είναι γνωστόν ότι, παρ’ δλην τήν ένδειαν μεγάλου 
τμήματος τοϋ άγροτικοϋ πληθυσμού, τό μέσον μηνιαϊον 
εισόδημα τοϋ άνήκοντος εις τό τμήμα αύτό αγρότου κα
θιστά δυνατήν τήν έκ μέρους καταβολήν τοϋ άγρότου 250 
δραχ. κατά μήνα εισφοράν ίνα ούτως, ή σύνταξίς του αύξηθή 
κατά 2.500 δραχ. καί ούτως αΰτη ύπερβή τάς 3.500 δραχ..

Διά τούς αύτοτελώς έργαζομένους ήτοι ιατρούς, φαρμα
κοποιούς, δικηγόρους, αύτοκινητιστάς, έμπορους καί γε- 
νικώτερα έπιχειρηματίας, ήσφαλισμένους εις ίδιους φορείς 
άσφαλίσεως, ένώ ή μέση έπιβάρυνσις αυτών κυμαίνεται 
άπό 374 δραχ. έως 860 δρχ. ούτοι λαμβάνουν συντάξεις 
μιάμισυ έως δυόμισυ φορές υψηλότερες τών συνταξιούχων 
τοϋ ΙΚΑ καί οκτώ φορές υψηλότερες τών συνταξιούχων τοϋ 
Ο.Γ.Α., έξαιρέσει τών ήσφαλισμένων εις τό Τ.Ε.Β.Ε. καί 
εις τό Ταμεϊον ’Εμπόρων, οί όποιοι λαμβάνουν ΰψηλοτέ- 
ρας μέν συντάξεις ώς πρός τούς άγρότας, χαμηλοτέρας δέ 
κατά 400 - 1000 δραχ. ώς πρός τούς ήσφαλισμένους εις 
τό ΙΚΑ. __________ " ,_____________ _ . ν

Είναι, όμως, γνωστόν ότι τά εισοδήματα τών ούτως αυ
τοτελούς έργαζομένων είναι άσυγκρίτως υψηλότερα τών 
έργατών καί μισθωτών, καλυπτόντων σημαντικόν τμήμα 
τών ήσφαλισμένων εις τό Ι.Κ.Α. καί άγροτών καλυπτόντων 
μεγάλον τμήμα τών ήσφαλισμ'νων εις τόν Ο.Γ.Α., ώστε 
αί μέν εΐσφοραί των νά είναι λ: αν ασήμαντοι έν σχέσέι μέ 
τάς εισφοράς τών ήσφαλισμένων αυτών εις τό" Ι.Κ.Α., 
καί τόν Ο.Γ.Α., αί δέ παροχαί νά είναι λίαν σημαντικαί 
έν σχέσει μέ τάς παροχάς τών ήσφαλισμένων εις τούς 
φορείς αυτούς. ·.'.■?

Άξιοσημείωτον είναι καί τό γεγονός ότι αί παροχαί πρός 
τούς αύτοτελώς αυτούς έργαζομένους στηρίζονται βασικώς 
εις τούς κοινωνικούς πόρους καί δευτερευόντως εις τάς 
ίδιας αύτών εισφοράς, εξαιρέσει τοΰ Ταμείου άσφαλίσεως 
έμπορων, τοϋ οποίου τά έσοδα κατά 73,6% προέρχονται 
άπό τάς εισφοράς των. Οΰτω π.χ. αί εΐσφοραί τών ήσφαλι- 
σμένων εις τό Ταμεϊον Νομικών καλύπτουν μόνον τό 19,1% 
τοϋ συνόλου τών εσόδων τοϋ φορέως τούτου, ένώ τό 80,9% 
αύτών καλύπτεται άπό τούς κοινωνικούς πόρους ή άπό 
άμέσους χρηματοδοτήσεις. Καί τούτο είναι άπαράδεκτον, 
διότι οί φόροι υπέρ τρίτων προέρχονται άπό τό σύνολον 
καί ύπέρ τοϋ συνόλου θά πρέπει άναλόγως νά διατίθεν
ται καί όχι κυρίως ύπέρ ώρισμένων κοινωνικών τάξεων 
καί μάλιστα ύπέρ έκείνων, οί όποιοι δύνανται νά στηρί
ζουν τήν άσφάλειάν των, κατά τοΰ γήρατος κλπ., είς τά 
υψηλά των εισοδήματα κατά τήν περίοδον τής ένεργοϋς 
δράσεώς των.

’Οφείλουν, κατά συνέπεαν, οί αύτοτελεϊς αυτοί εργαζό
μενοι, έάν θέλουν νά έχουν ύψηλάς συντάξεις, νά στηρίξουν 
τούς άσφχλιστικούς των φορείς βασικώς μέ ηύξημένας 
εισφοράς των. Οί κοινωνικοί δέ πόροι νά διατίθενται είς 
φορείς άναλόγως τής εισοδηματικής καταστάσεως τών 
ήσφαλισμένων είς αύτούς. Ούτως οί κοινωνικοί πόροι Οά 
πρέπει νά διατίθενται βασικώς είς τό Ι.Κ.Α. καί τόν Ο.Γ.Α. 
καί δευτερευόντως είς τούς άλλους άσφαλιστικούς φορείς. 
Τό άντίθετον, όμως, σήμερον συμβαίνει, ώς Οά ίδωμεν 
έκτενέστερον κατωτέρω.
Οί κοινωνικοί πόροι :

Οί κοινωνικοί πόροι (εΐσφοραί ύπέρ τρίτων), ώς πρός τά 
βασικά τους χαρακτηριστικά, έχουν δημιουργήσει άπαρά
δεκτον κατάστασιν είς τόν άσφαλιστικόν τομέα, ή οποία 
έρχεται καί είς πλήρη άντίθεσιν ώς πρός μίαν ορθολογικήν 
κοινωνικήν, άλλά καί οικονομικήν πολιτικήν.

Οί οργανισμοί κυρίας άσφαλίσεως (κυρίας συντάξεωε) 
μέ 3.159.400 άμέσως ήσφαλισμένους ειχον, κατά τό έτοε 
1975, έσοδα έκ κοινωνικών πόρων τής τάξεως τών 9.276. » 
έκατ. δρχ.
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To I.K.Λ., κατά το χύτό έτος, μέ 1.025.000 ήσφχλισμέ· 
λοϋς~~είχεν εσοόα εκ κοινωνικών τιάρων, διά τον κλ.άδον 
συντάξεως, 246.7 έκχτ. δρχ.. Ούτως, ένώ τά Ι.Κ.Λ. καλύ
πτει τά 32,4% τοϋ συνόλου των ή σφαλισμένων, δια κυρία 
σύνταξιν, εΐσέπρχξε κοινωνικούς —όρους, διά τον κλάδον 
αύτόν συντάξεως, τό 2,/% τοϋ συνόλου των πόρων χυτών 
ή τό 2.3% τοϋ συνόλου τών εσόδων του.

Έξ άλλου τό Τ.Ε.Β.Ε. με 207.000 ήσφχλ.ισμένους καί 
ενώ ούτω καλύπτει τό 6,5% μόνον τοϋ συνόλου τών ήσφα- 
λισμένων εΐσέπρχξε, έκ τοϋ συνόλου τών κοινωνικών πόρων, 
τό 7,9% περίπου αύτών ή τό 40,4% τοϋ συνόλου τών έσό- . 
δων του.

Εις μεγάλον άριΟμόν άσφαλ.ιστικών φορέων ό κοινωνικός 
πόρος άντιπροσωπεύει ποσοστόν άνω τοϋ 30% τών ετησίων 
εσόδων των, ένώ εις άρκετούς φορείς τό ποσοστόν τοϋ 
κοινωνικού πόοου, έπί τών ετησίων εσόδων αύτών, ξεπερνά
τό 70,0%.

Εΐδικώτερον :
Οί κοινωνικοί πόροι, εις τον Ο.Γ.Λ. καλύπτουν, σχεδόν 

έξ ολοκλήρου, τό σύνολον τών έσόδων τοϋ φορέως αύτοϋ.
Οί κοινωνικοί nôpot τοϋ Ταμ. Συντάξεως, Προσωπικού 

’Αγροτικής Τραπέζης, άνερχόμενοι εις 1959, έκατ. δρχ., 
καλύπτουν τό 48,5% τοϋ συνόλου τών έσόδων, δια συντά- 

—ξειςφ ένοχ οι καταβολές τών ήσφαλισμένων πό 17,3% αύτών. -
Οί κοινωνικοί πόροι τοϋ Ταμείου Νομικών άνέρχονται 

εις τό 71,2% τοϋ συνόλου τών έσόδων αύτοϋ, ένώ ή συμμε
τοχή τών ήσφαλισμένων εις 19,1%. Έξ άλλου, εις τό 
ΤΣΑΥ, ή κοινωνική εισφορά ανέρχεται εις τό 42,1% έπί 
τών έσόδων του, ένώ ή συμμετοχή τών ήσφαλισμένων 
Η- 41 50/-ι*5 /ο* .

Έκ“ τών ανωτέρω σαφώς καταφαίνεται οποία άνισότης 
υπάρχει εις τήν κατανομήν τών κοινωνικών πόρων. Είναι 
δέ τελ.είως άδικαιολόγητος τοιαύτη κατανομή καί από τής 
καθαρώς θεωρητικής βάσεως τής κοινωνικής άσφαλίσεως.

To Ι.Κ.Α., παρέχον κυρίαν άσφάλισιν εις χαμηλάς εΐσο- 
δηματικάς τάξεις, κατά τό μέγιστον μέρος τών ήσφαλισμένων 
του, καί καλΰπτον τό 32,4 % τοϋ συνόλου τών ήσφαλισμένων, 
είναι άπαράδεκτον νά. λαμβάνη τό μικρότερον μερίδιον 
2,7 % τοϋ συνόλου τών κοινωνικών πόρων. Καί άντιθέτως 
εύρωστότεραι οικονομικοί τάξεις, ήσφαλισμένοι εις έτερους 
οργανισμούς, νά λαμβάνουν σημαντικώς υπέρτερα ποσοστά. 
Οί αύτοτελώς δέ έργαζόμενοι καί ήσφαλισμένοι εις ίδιους 
φορείς θά έπρεπε νά στηρίζουν τήν όπχρξιν τών φορέων των 
βασικώς εις τάς εισφοράς των. Έξ άλλου είναι καιρός 
πλέον νομίζομεν νά ΐσχύση νέον σύστημα άσφαλίσεως διά 
τούς μισθωτούς άγρότας καί αυτοτελείς παραγωγούς. Ό 
Ο.Γ.Α. στηρίζεται έξ ολοκλήρου σχεδόν εις τούς κοινωνικούς 
πόρους, ένώ θά πρέπει καί οί ήσφαλισμένοι εις αυτόν νά 
ύπόκεινται εις εισφοράν, ώς συμβαίνει μέ άλλους ήσφαλ.ι- 
σμένους έργάτας, μισθωτούς κ.λπ.. Δεν νοείται δέ άσφάλι- 
σις, βάσει τών γενικών άρχών άσφαλίσεως, άνευ εισφοράς 
καί τοϋ ήσφαλισμένου. Ή εισφορά, όμως, αυτή δέν πρέπει 
νά είναι δυσβάστακτος δι’ αυτούς καί διά τήν ομαλήν λει
τουργίαν τής παραγωγής. Αλλά περί τοϋ νέου αύτοϋ συστή
ματος άσφαλίσεως τών άγροτών θά άναφερθώμεν κατωτέρω.

Κοινωνικοί πόροι διατίθενται καί εις τούς φορείς έπικου- 
ρικής άσφαλίσεως. "Αν καί εις τήν παροϋσαν έργασίαν μας 
άσχολούμεθα μόνον μέ τήν κυρίαν άσφάλισιν, θά σημειώ- 
σωμεν μόνον ολίγα τινά περί έπικουρικής άσφαλίσεως.
Ϊ* Ή έπικουρική σύνταξις πρέπει νά στηρίζεται άποκλει- 
στικάς εις τάς θυσίας τών ήσφαλισμένων καί τών έργοδοτών 
καί ούχί εις τάς θυσίας τρίτων. Οί κοινωνικοί πόροι τών φο
ρέων έπικουρικής άσφαλίσεως άνέρχονται εις τό 30,0 % 
τοϋ συνόλου τών έσόδων αύτών καί διά σύνολον ήσφαλισμέ- 
νων 653.841. Βραχυχρονίως δέ έπιβάλλεται μία όρθολογι- 
κωτέρα κατανομή τών πόρων αύτών, ένώ μακροχρονίως 
θά πρέπει νά προβλεφθή ή κατάργησίς των καί ή άναπλή- 
ρακπς τών πόρων αύτών δι’ ηύξημένης άναλόγου εισφοράς 
ήσφαλισμένων καί έργοδοτών.

Ή άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος.
Έκ τών άνωτέρω, εις γενικός γραμμάς, έκτεθέντων σα

φώς νομίζομεν προκύπτει οποία άνομοιομορφίχ υπάρχει 
μεταξύ τών άσφαλιστικών φορέων, ώς προς τήν συμμετοχήν 
τών εισφορών ήσφαλισμένων καί έργοδοτών, τήν κατανομήν 
τών κοινωνικών πόρων καί ώς πρός τά μεγέθη τών παροχών. 
Καί ούτως είναι έμφανής, ύποθέτομεν, ό άνορθόδοξος τρόπος 
άναδιανομής τοϋ τμήματος έκείνου τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος, 
τό όποιον κάθε χρόνον διατίθεται διά τάς άνάγκας τής κυ
ρίας άσφαλίσεως τοϋ πληθυσμού.

Οί πτωχότερες κοινωνικές τάξεις πληρώνουν περισσότερα 
δια νά έξασφαλίσουν εις τά γηρατειά των ή έναντι κινδύνων, 
πενιχρότατες συντάξεις, ή συντάξεις, πείνης ένώ οί εύρωστό- 
τερες κοινωνικές τάξεις πληρώνουν όλιγώτερα, έναντι τών 
άσθενεστέρων τάξεων, δια νά έξασφαλίσουν λίαν Ικανοποιη
τικές συντάξεις.

Αίτια τής άπαραδέκτου χύτης καταστάσεως είναι βασικώς 
ή πολυαριθμία τών άσφαλιστικών φορέων καί ή μεγάλη 
ποικιλία αύτών, συνεπεία τής οποίας δέν υπάρχει καθολικός 
συντονισμός καί έλεγχος εις τάς προϋποθέσεις καί τρόπους 
άντιμετωπίσεως τής άσφαλίσεως έπί ορθολογικής βάσεως. 
Έξ άλλου ή ποικιλία αύτη τών οργανισμών είναι θλιβερά 
έπιζήμιος άπό πολλές άπόψεις καί κυρίως διότι προκαλεΐ 
πολυδάπανη όργάνωση, έξωγκομένον κόστος τής άσφαλί
σεως καί κατάτμηση πόρων κχί προσπαθειών.

Τό ισχϋον καθεστώς τής κυρίας άσφαλίσεως, άλλά καί 
γενικώτερα τής κοινωνικής άσφαλείας, είναι άντιοικονομι- 
κόν, περίπλοκον καί άνεπαρκές.

Επιτακτική, όθεν, προβάλλει ή άνάγκη έξυγιάνσεως τοϋ 
θεσμού τής άσφαλίσεως καί έν προκειμένω τής κυρίας άσφα
λίσεως, εις τήν όποιαν άναφέρεται ή παρούσα έργάσία μας, 
διότι, ώς έχει σήμερα, διαμορφώνει συνθήκας υψηλού κοινω
νικού κόστους έναντι άνίσου κοινωνικής ώφελείας καί μικράς 
τοιαύτης διά τάς πολυπληθείς άσθενεστέρας τάξεις τοϋ πλη
θυσμού.

Διά τήν έξυγίανσιν, όμως, τοϋ συστήματος απαιτείται 
•προσεκτική έρευνα καί μελέτη τοϋ θέματος. Τό πρόβλημα 
τοΰτο τής έξυγιάνσεως μέ άπώτερον σκοπόν τήν ένοποίησιν 
τών άσφαλιστικών φορέων εις ένα ένιαϊον φορέα κυρίας 
άσφαλίσεως παρουσιάζει πολλές δυσχέρειες τόσον τεχνικές, 
όσον καί κοινωνικο-οίκονομικές, λόγω ώς προελέχθη, τοϋ 
μεγάλου άριθμοΰ καί τής ποικιλίας τών φορέων, άλλα κυ
ρίως λόγω τής ύπάρξεως προνομιούχων καί μή φορέων'καί 
τής, συνεπεία τών άνωτέρω, τυχόν έντονου συγκροόσεως 
άπόψεων καί συμφερόντων.

Πάντως ή προσπάθεια μέ σκοπόν τήν ένοποίησιν θά πρέπει 
συντόμως νά άναληφθή, διότι ή άντικατάστασις τοϋ πλήθους 
τών άσφαλιστικών οργανισμών μέ ένιαίαν διοίκησιν καί 
έκτεταμένον καί πλήρες σύστημα άσφαλίσεως θά 
άπλοποιήση είς εύρύ μέτρον τόν διοικητικόν μηχανισμόν, · 
θά ύποβιβάση τάς δαπάνας διχχειρίσεως καί θά εχη άσυγ- 
κρίτως μεγαλυτέρα κοινωνική άπόδοση έκ τής συγκεντρώ- 
σεως πόρων καί τοϋ συντονισμού τών προσπαθειών.

• ‘Η ένοποίησις τοϋ πλήθους τών άσφαλιστικών όργανισμών 
είς ένα καί μόνον ένιαϊον φορέα άσφαλίσεως θά πρέπει νά 
άντιμετωπισθή μακροχρονίως, άφοϋ βραχυχρονίως τεθούν 
αί βάσεις διά μίαν τοιαύτην μακροχρόνιον άντιμετώπισιν 
τοϋ προβλήματος.

Μέ τά σημερινά δεδομένα νομίζομεν ότι υπάρχουν αί προϋ
ποθέσεις διά μίαν βραχυχρόνιον ρύθμισιν βάσει τής όποιας 
θά διευκολυνθή ή περαιτέρω έρευνα καί μελέτη τοϋ θέματος 
διά τήν δημιουργίαν ένός καί μόνον φορέως κυρίας άσφαλί
σεως.

Είς τό παρόν στάδιον τά δεδομένα έπιτρέπουν ύποθέτομεν, 
βάσει τών στοιχείων τής έρεύνης, τήν δημιουργίαν τεσσάρων 
(4) μεγάλ.ων φορέων κυρίας άσφαλίσεως άντιστοίχων πρός 
τάς μεγάλος έπαγγελματικάς ομάδας τοϋ πληθυσμού, διατη- 
ρουμένων τών φορέων τών Τραπεζικών καί τοϋ κοινωνικού 
χχρχκτήρος ’Οργανισμών άσφαλίσεως οίτινες δέν ενοποι
ούνται καθώς καί τών στρατιωτικών τών δημοσίων ΰπαλ-



Χηλών, τοΰ προσωπικού εφημερίδων Αθηνών Θεσσαλονίκης.
Καί αί ομάδες αύταί Θά πρέπει νά είναι :
1. Οί άγρόται (ΟΓΑ).
2. Οί εργατοϋπάλληλοι παρέχοντες έξηρτημένην ερ

γασίαν.
3. Οί παρέχοντες ανεξαρτήτους υπηρεσίας καί άσκοϋν- 

τες έλχυθέρια επαγγέλματα.
4. Οί Ναυτικοί.
Ούτως οί μισθωτοί αγρότες καί αυτοτελείς παραγωγοί θά 

εξακολουθήσουν άσφαλιζόμενοι εις τον Ο.Γ.Α.. Οί 84 φορείς, 
άσφαλίζοντες εργάτες καί μισθωτούς ίδιωτ. δικαίου κ.λπ., 
θά πρέπει νά ένταχθοϋν εις τό Ι.Κ.Α..’Από αυτό θά πρέπει 
νά εξαιρεθούν καί οί 6 φορείς προσωπικού τύπου.

Οί 17 φορείς κυρίας άσφαλίσεως τοΰ προσωπικού των 
Τραπεζών καί οί 6 φορείς τού προσωπικού της δημοσίων 
επιχειρήσεων (ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π.) δεν θά ενοποιηθούν εις 
ίδιον φορέα.

Εις την κυρίαν άσφάλισιν τών φορέων τών δημοσίων υπαλ
λήλων θά πρέπει νά ένταχθοϋν καί οί κληρικοί.

Οί 8 φορείς τών ανεξαρτήτων έπαγγελματιών καί οί 55 
τών ελευθέρων έπαγγελματιών θά πρέπει νά ενοποιηθούν 
καί νά άποτ'ελέσουν ίδιον φορέα. Οί Ναυτικοί θά έξακολου- 
θήσουν άσφαλιζόμενοι εις τό Ν.Α.Τ. Ούτω, μέ τα στατιστικά, 
ώς άνω, δεδομένα τού έτους 1975, οί ήσφαλισμένοι, διά 
κυρίαν σύνταξιν, εις τούς 5 φορείς θά άνέρχωνται κατά φορέα, 
ώς εις τον κατωτέρω πίνακα V.

ΠΙΝΑΞ V.
Φορείς ήσφαλισμένοι
1. Ι.Κ.Α. (εργατοϋπαλλήλων παρεχόντων έξηρ-
. τημένην εργασίαν) μείον προσωπικόν Τύπου 1.204.611
2. Ο.Γ.Α. (άγροτών) ....................................·... 1.662.194
3. Παρεχόντων ανεξαρτήτους υπηρεσίας καί άσ-

κούντων. ελευθέρια επαγγέλματα.. :......... .. 325.081
4. Δημοσίων υπαλλήλων καί κληρικών μείον

στρατιωτικών V... Λ λ. .......... . 155.746
5. Ναυτικών (Ν.Α.Τ) .................................  128.000

.ή 3.479.516

Εις την σύμπτύξιν τών 203 φορέων άσφαλίσεως διά κυρίαν 
άσφάλισιν (σύνταξιν) καί την δημιουργίαν ώς άνω 5 μεγάλων 
καί ισχυρών φορέων τοιαύτης άσφαλίσεως συνηγορούν 
τά έξης, δεδομένα :

1. Είς έκάστην κατηγορίαν έκ τών 5 ώς άνω φορέων υπάρ
χει ώς δεδομένον ένα άρκετόν εις μέγεθος άποθεματικόν έκ 
πλεονασμάτων. Οΰτω π.χ. βάσει τών στοιχείων τού έτους
1975.

2. Τό Ι.Κ.Α. θά έχη ώς συνολικόν πλεόνασμα της τάξεως 
τών'219, 1 έκατομ. δρχ..

β) Ό φορεύς τών παρεχόντων άνεξαρτήτους υπηρεσίας 
καί άσκούντων ελευθέρια έπαγγέλματα θά έχη ώς συνολακόν 
πλεόνασμα τού μεγέθους τών 422,6 έκατομμ. δσαχ..

2. Τά ποσοστά συμμετοχές των ήσ<ραλισμένων είς εκα- 
στον τών πρός ένοποίησιν φορέων, κατά επαγγελματικά? 
ώς άνω ομάδας, παρέχουν περιθώρια αύξήσεών των, ώστε 
νά άποδώσουν σημαντικώς ηύξημένα έσοδα, βάσει τών 
οποίων θά καταστή δυνατή ή περαιτέρω βελτίωσις τών 
συντάξεών των, χωρίς νά θιγούν κεκτημένα δικαιώματα, 
ενώ, έξ άλλου, θά έπέλθη καί δίκαια ρύθμισις τής έπιβα- 
ρύνσεως τών ήσφαλισμένων.

Ευχής έργον θά ήτο καί ή ένοποίησις τών Τραπεζιτικών 
καί κοινής ώφελείας ’Οργανισμών.

t ’Εάν ληφθή ΰπ’ δψιν ή άνωτάτη έπιβάρυνσις ήσφαλισμένων 
είς φορέα ώς π.χ.,_ προσ/κού τής Τραπέζης Εθνικής, ή 
οποία το έτος 1975 είναι 33,2 % καί ή παρεχομένη έκ 
τού φορέως αύτοΰ μέση σύνταξις είναι 9,294 καί ή κατω- 
τατη επιβαρυνσις ησφαλισμένου είς, πρός ένοποίησιν, φο
ρέα ώς π.χ. προσ/κού τού Ο.Τ.Ε. είναι 13,3 % μέ παρεχο- 
μένην μέσην μηνιαίαν σύνταξιν 10.506 δραχ. δύναταί τις 
νά άντιληφθή όποια ώφέλεια θά προκύψη έάν αύξηθή ή 
έπιβάρυνσις τού ήσφαλισμένου είς τόν Ο.Τ.Ε., είς ô ύψος 
καί ή .έπιβάρυνσις μέ τόν ήσφαλισμένον είς τόν φορέα τών

υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης^ όταν ο_Γ δύο αυτοί φο
ρείς ένταχθοϋν είς ένα καί τόν. αύτόν_φορέα. ’Ενώ αί μέσαι 
μηνιαίαι συντάξεις θά παραμείνουν άρχικώς είς τά αυτα 
έπίπεδα θά υπάρξουν μελλοντικούς εύρύτατα περιθώρια 
αύξήσεως άναλογικώς τών συντάξεων έκ τής περαιτέρω 
αύξήσεως τών εσόδων τού νέου φορέως καί κατά τρσπον 
τείνοντα είς τήν έξίσωσιν τών συντάξεων αυτών. Θά άντι- 
ταχθή ίσως άπό τούς ήσφαλισμένους μέ χαμηλήν έπιβά- 
ρυνσιν καί, ώς είς τό προηγούμενον παράδειγμα, άπό τόν 
ήσφαλ,ισμένον τού Ο.Τ.Ε., ότι είναι άσύμφορος δι’ αυτους 
μία τοιαύτη ρύθμισις, έφ’ όσον θά έπιβαρυνθοΰν περαιτέρω. 
Μία τοιαύτη, όμως, άρνησις, θά είναι άδικαιολόγητος, διότι 
δέν επιτρέπεται ό υπάλληλος τού Ο.Τ.Ε., τού οποίου τό 
μέσον εισόδημα είναι τό αύτό, άν όχι ΰψηλότερον, μέ τό 
μέσον εισόδημα τών υπαλλήλων τών Τραπεζών, νά έπιβα- 
ρύνεται μηνιαίως μέ 176 δραχ. διά νά λ.αμβάνη μέσην σύν
ταξιν 10.505 δραχ. καί ό υπάλληλος τών Τραπεζών νά έπι-- 
βαρύνεται μηνιαίως μέ 1.281 δραχ. διά νά λ.αμβάνη μεσην 
σύνταξιν 9.076 δραχ. ’Εξ άλλου θά πρέπει καί ό Ο.Τ.Ε. 
ή άλλοι οργανισμοί νά παύσουν νά συνεισφέρουν σημαντικά 
ποσά καί νά έπιβαρύνωνται ΰπερμέτρως διά τήν συνταξιο- 
δότησιν τού προσ/κού των μΓσυνέπειαν τήν έπιβάρυνσιν τού 
κόστους τών υπηρεσιών των ή τού χρήματος. 'Η συντα- 
ξιοδότησις γενικά τών ήσφαλισμένων θά πρέπει να στηρί
ζεται είς υγιείς άρχάς καί, ώςέκ τούτου, θά πρέπει νά στη
ρίζεται βασικώς, διά μέν τούς έργάτας καί μισθωτούς έν' 
γένει, εις τάς εισφοράς των καί είς τήν σχέσιν 1 : 1 )4~2> 
περίπου, αύτής πρός τάς εισφοράς τών έργοδοτών των καί 
δευτερευόντως είς άλλους πόρους, διά δέ τούς έλ.ευθέρους' 
καί άνεξαρτήτους έπαγγελ,ματίας βασικώς είς τάς εισφοράς 
των καί δευτερευόντως είς άλλας προσόδους.

3. Τό σημαντικόν είς μέγεθος ποσόν τών κοινωνικών πό
ρων.Μέ τήν ένοποίησιν ώς άνω τών πολ,υπλ.ηθών φορέων εις 
5 μεγάλους φορείς κυρίας άσφαλ,ίσεως θά έπιτραπή η ανα- 
λ,ογικώς ίση καί δικαία κατανομή τών κοινωνικών πόρων. 
Καί διά νά είναι άναλογικώς ίση καί δίκαια ή κατανομή τών 
πόρων αύτών θά πρέπει αυτή ή κατανομή νά στηριχθή 
είς τήν σχέσιν μέσης έπιβαρύνσεως μέ μέσην παροχήν καί 
είς τήν εισοδηματικήν κατάστασιν τών ήσφαλ.ισμένων εις 
τούς 5 νέους φορείς διότι είναι άδιανόητον π.χ. τό Ι.Κ.Α. 
μέ ήσφαλ.ισμένους έκ τών άσθενεστέρων κυρίως τάξεων τού 
πληθυσμού τής χώρας νά λ.αμβάνη τό πενιχρόν μερίδιον 2,7% 
τού συνόλου τών κοινωνικών πόρων καί οί άλλοι φορείς με 
ήσφαλ.ισμένους έκ τών εύρωστοτέρών τάξεων νά λ.αμβάνουν 
πλ,ούσια μερίδια ήτοι καί πέραν τοΰ 70,0 %. Έξ άλλου 
ό ήσφαλισμένος είς τό Ι.Κ.Α. μέ μέσην μηνιαία έπιβά- 
ρυνσιν 262 δραχ. νά λ.αμβάνη τήν πενιχράν μέση μηνιαία 
σύνταξιν τών 3.019 δραχ. ένώ ό ήσφαλ.ισμένος είς τόν Ο.Τ.Ε. 
μέ μέση μηνιαία έπιβάρυνσιν τών 176 δραχ. νά λ.αμβάνη 
τήν παχυλή μέση μηνιαίαν σύνταξιν τών 10.505 δραχ..

Προτεινόμενα συμπληρωματικά μέτρα
Έκ τής μέχρι τοϋδε, λ.οιπόν, άναλ.ύσεως προκύπτει ότι 

ούδείς οικονομικός λόγος άντίκειται είς τήν δημιουργίαν 
τών 5, ώς άνω, μεγάλων, κατά επαγγελματικά? ομάδας, 
φορέων κυρίως άσφαλ,ίσεως, έφ’ όσον ούτω άπό οικονομικής 
πλ,ευράς — συνηγορούν άπασαι αί ώς άνω ύπαρχουσαι προ
ϋποθέσεις.

Εκτός, όμως, τούτου καί ούδείς τεχνικός, νομικός ή 
διοικητικός λ.όγος άποτρέπει τήν δημιουργίαν ένοποιημενου 
συστήματος άσφαλίσεως κατά τοιαύτας έπαγγελ.ματικας 
ομάδας. ’Αντιθέτους οί λόγοι αύτοί συνηγορούν ύπερ μιας 
τοιαύτης ένοποιήσεως.

Ή ταξική ούτω κατάταξις τών άσφαλ.ιστικών φορέων 
θά έπιτρέψη τήν άπλ.ούστευσιν τής διοικήσεως, ή όποια, 
ένώ θά έξασφαλ,ίση καλλιτέραν διοικητικήν όργάνωσιν, θά 
άποτρέψη, έξ άλλου, τήν επικίνδυνον σπατάλην μέ τήν 
ύπαρξη σήμερον ποικιλωνύμων καί πολ.υαρίθμων φορέων.

Τά έξοδα διαχειρίσεως θά περιορισθούν σημαντικώς καί 
αί άναλ.ογιστικαί ύπηρεσίαι τών ύπαρχόντων σήμερον πο
λ.υαρίθμων φορέων συμπυκνούμεναι είς 5 θά ένισχυθοϋν μέ
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προσ'κόν έκ των συγχωνευθησομένων φορέων καί θά δυνη- 
θοϋν ούτω ~νά επιτελέσουν ασφαλέστερου έρνον -διά μιας 

Εμπεριστατωμένης ερεύνης καί μελέτης τής οικονομικής! 
δομής έκαστου των νέων φορέων μέ σημαντικής επιπτώσεις, 
ώς προς την βελτιωσιν των παροχών, εις πρώτον μεν στάτ 
διον εντός έκάστης έπαγγελματικής όμάδος ήσφαλισμένων, 
εις δεύτερον δέ στάδιον μεταξύ τών 5 επαγγελματικών ομά
δων.

Προς άσφαλεστέραν, όμως, έξασφάλισιν μιας δικαίας 
ρυθμίσεως τοϋ συστήματος απλής, διπλής, ή τριπλής, 
εισφοράς μέ τελικόν στόχον να έπέλθη έπιπεδωματική 
έξίσωσις τών παροχών καί περαιτέρω βελτίωσις αύτών έκ 
τής ένοποιήσεως τών φορέων, κατά επαγγελματικής ομάδας, 
προτείνονται καί τά κάτωθι μέτρα :

1. Ή σύστασις Γενικού Δημοσίου Ταμείου, το όποιον 
θά έπιφορτισθή άποκλειστικά μέ τήν είσπραξιν καί κατανομήν 
τών κοινωνικών πόρων, ώς καί μέ τήν Κρατικήν χρηματο
δότησή ένός έκάστου τών 5 ώς άνω φορέων κατά έπαγγελμα- 
τικάς ομάδας.

Αί είσφοραί τρίτων θά βεβαιοϋνται άπ’ εύθείας έπ’ όνό- 
ματι τοϋ Ταμείου τούτου καί Οά είσπράττωνται παρ’ αΰτοϋ. 
Ειδική δέ υπηρεσία τοϋ Ταμείου θά προβαίνη εις τήν κατα
νομήν τών εισφορών αύτών, δι’ ένα έκαστον φορέα τών 5 
έπαγγελματικών ομάδων, επί τή βάσει στοιχείων, άτινα θά 
τηρή καί παρακολουθή ανελλιπώς διά τήν οίκονομικήν_θέσιν 
τών φορέων αύτών.

Ή κατανομή θά πρέπει νά είναι άνάλογος μέ τά επίπεδα 
τών εισοδημάτων τών ήσφαλισμένων εις ένα έκαστον τών 5 
φορέων, τον άριθμόν τών ήσφαλισμένων ένός έκάστου τών 
φορέων αύτών, τών πλεονασμάτων καί τώ'! μέσων παροχών 
έν σχέσει μέ τήν μέση έπιβάρυνσιν τών ήσφαλισμένων.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον θά έπέλθη δίκαια ρύθμισις τών 
κοινωνικών πόρων, ή όποια καί θά έπιτρέψη τήν μεγαλυ- 
τέραν ενίσχυσιν τών εσόδων τών φορέων τών άσθενεστέρων 
τάξεων, ώστε νά δυνηθοϋν οί φορείς αύτοί νά προχωρήσουν 
εις βελτιωσιν τών παροχών τών τάξεων αύτών, αί όποϊαι 
παροχαί ύστεροϋν εις ύψος άλλων φορέων μέ εύρωστοτέρας 
τάξεις ήσφαλισμένων. Οΰτω θά έκλειψη ή σήμερον ύπάρχουσα 
άνισότης κατανομής τών κοινωνικών πόρων, ώς προανε- 
φέρθη, καί ή όποια πλέον έμφανής είναι εις τό ΙΚΑ, τό 
όποιον, ένώ καλύπτει τό 32,0 % τοϋ συνόλου τών αμέσων 
ήσφαλισμένων τής χώρας λαμβάνει τό πενιχρόν μερίδιον 
τοϋ 2,7 % τοϋ συνόλου τών κοινωνικών πόρων.

Μέ βάσιν τάς ανωτέρω προϋποθέσεις διά τήν κατανομήν 
τών κοινωνικών πόρων θά πρέπει νά πραγματοποιήται καί ή 
άμεσος, ύπό τοϋ Κράτους, χρηματοδότησις τών 5 φορέων.

Τά έκάστοτε, πρός τόν σκοπόν ένισχύσεως τών 5 φο
ρέων άσφαλίσεως, κατά επαγγελματικής όμάδας, διατιθέ
μενα, ύπό τοϋ Κράτους, χρηματικά ποσά θά πρέπει νά 
περιέρχωνται εις τό συσταθησόμενον οΰτω Γενικόν Δημόσιον 
Ταμεϊον καί νά διατίθενται, βάσει τών προαναφερθεισών 
προϋποθέσεων, διά τήν κατανομήν τών κοινωνικών πόρων, 
παρ’ αύτοϋ.

2. Ή σύστασις 5 ειδικών δημοσίων 
ταμείων άντιστοίχων πρός τούς 5, κατά επάγγελμά- ’ 
τικάς ομάδας, φορείς καί έντός ένός έκάστου τών φορέων 
αύτών.

Τά ειδικά αύτά Ταμεία θά είναι επιφορτισμένα μέ τήν 
είσπραξιν τών εισφορών, τών κοινωνικών πόρων καί τών 
χρηματοδοτήσεων άπό τό Γενικόν Δημόσιον Ταμεϊον, ώς 
καί μέ τήν πληρωμήν τών συντάξεων εις τούς δικαιούχους. 
Οί μεγάλοι άσφαλιστικοί φορείς, ώς Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α. κλπ. 
θά εξακολουθήσουν τάς πληρωμής τών συντάξεων μέ τόν 
ίδιον τρόπον, ώς καί σήμερον, μέ τήν προϋπόθεσιν, όμως, 
ότι αί άσχολούμεναι μέ τό θέμα αύτό ύπηρεσίαι, γραφεία κλπ. 
θά πρέπει νά οργανωθούν έπί νέας βάσεως καί εις σχέσιν 
έξαρτήσεως μέ τό ειδικόν κεντρικόν τους Ταμεϊον, έντός 
τοϋ οποίου θά πρέπει νά λειτουργούν λογαριασμοί άντί- 
στοιχοι μέ τήν. περιοχήν.

Είδικώτερον διά τήν είσπραξιν τών εισφορών, βάσει 
χρηματικών καταλόγων κ.λ.π., θά πρέπει νά προσαρμοσθή

ή ΐσχύουσα νομοθεσία σέ σχέσιν μέ τήν νομοθεσίαν περί 
είσπράξεως δημοσίων εσόδων, ώστε τά ειδικά αύτά Ταμεία 
νά δύνανται νά επισπεύδουν τάς εισπράξεις έκ τών εισφορών 
αύτών.

Διά σχετικού δέ νόμου θά πρέπει νά παρασχεθούν διευ
κολύνσεις εις τούς καθυστερούντας τήν πληρωμήν εισφορών 
έργοδότας, ώστε νά καταστή δυνατή ή σμίκρυνσις τών 
σημαντικώς όφειλομένων έντός ένός τακτού χρονικού δια
στήματος.

Διότι είναι άδιανόητον σήμερον νά όφείλωνται σημαντικά 
εις μέγεθος ποσά έξ εισφορών, ώς π.χ. εις τό Ι.Κ.Α. οφεί
λεται τό αστρονομικό ποσόν τών 2 Η καί πλέον δισεκατομ
μυρίων Spy. άπό καθυστερούμενες έργοδοτικές εισφορές. 
Βεβαίως τό θέμα τών εισπράξεων συνδέεται καί μέ τό 
θέμα τών βεβαιώσεων, περί τοϋ όποιου, όμως, θά άνα- 
φερθώμεν κατωτέρω.

Τά ειδικά αύτά Ταμεία θά πρέπει νά παρέχουν πλήρη 
εικόνα, άνά πάσαν. στιγμήν, τοϋ ύψους τών πάσης φύσεως 
εσόδων τοϋ άσφαλιστικοϋ φορέως, τών άνεισπράκτων υπο
λοίπων, ώς καί τοϋ ύψους τών παροχών, ίνα ούτως ασκείται 
άπό άρμοδίαν υπηρεσίαν ό έλεγχος, πρός παροχήν πληρο
φοριών, εις τήν διοίκησιν, διά τήν έκδοσιν παρ’ αύτης τών 
άπαραιτήτων οδηγιών καί εντολών πρός έτέρας ύπηρεσίας 
τοϋ φορέως καί τήν άσκησιν συντονισμού καί τήν λήψιν 
τών ένδετκνυομένων .μέτρων. .Λόγω δε τής σοβαρής άπο- 
στολής τών Ταμείων τούτων θά πρέπει αύτά νά στελεχω
θούν καί έπανδρωθοϋν δΓ ηύξημένου καί πλέον καταλλήλου 
προσωπικού, εις μόρφωσιν, ήθος κ.λ.π..

3. * Η σύστασις ειδικής ύπηρεσίας μελετών, έντός ένός 
έκάστου τών 5 άσφαλιστικών φορέων, ή όποια θά έρευνα 

- καί θά εΐσηγήται εις τήν διοίκησιν μέτρα αναγόμενα : ·
α) Εις τήν φύσιν τοϋ κινδύνου, οστις πρέπει νά προσδιο

ρίζεται σαφώς, νά είναι υπολογίσιμος μεθ’ ώρισμένης 
άκριβείας καί νά είναι κοινός μεταξύ τών, έντός τοϋ ίδιου 
φορέως, ήσφαλισμένων προσώπων. \

β) Εις τόν τρόπον ορισμού τών εισφορών, τόν προσ
διορισμόν τοϋ έπιπέδου τών παροχών, τόν καθορισμόν 
τοϋ. ύψους τής οικονομικής διαχειρίσεως, εις τό πρόβλημα 
τών άποθεματικών καί τής καλλιτέρας άξιοποιήσεως τής 
περιουσίας κ.λπ.

γ) Εις άλλα μέσα καί τρόπους ίσοσκελίσεως εισφορών 
καί παροχών κ.λπ.

Έξυπακούεται ότι έντός τής ιδίας αύτης ύπηρεσίας με
λετών θά ύπάρχη καί ή άναλογιστική υπηρεσία, πλαισιου- 
μένη μέ τούς καλλιτέρους άναλογιστάς τούς όποιους δια
θέτουν οί ενοποιούμενοι ούτω φορείς.

Τό ένοποιημένον τούτο σύστημα άσφαλίσεως, εις 5 έπαγ- 
γελματικάς όμάδας. Θά έπιτρέψη, εις τάς είδικάς αύτάς 
ύπηρεσίας τών 5 φορέων, τήν καλυτέραν έρευνα καί· μελέ
την είδικώτερον τοϋ προβλήματος ορισμού τών εισφορών.

Μέ τήν ένοποίησιν τών φορέων κατά έπαγγελματικάς 
όμάδας θά υπάρξουν διαφοροποιήσεις, ώς πρός τά ποσοστά 
συμμετοχής ήσφαλισμένων καί έργοδοτών, ώς πρός τάς 
εισφοράς μόνον έργοδοτών κ.λπ., ένώ έξ άντιθέτου τό ύψος 
τών παροχών θά κυμαίνεται εις τά αύτά, περίπου, έπίπεδα 
έντός ένός καί τοϋ αύτοϋ φορέως.

Τό σύστημα τούτο θά έπιτρέψη εις τήν ειδικήν αύτήν 
υπηρεσίαν νά έρευνήση καί μελετήση τάς μεθόδους έξισώ- 
σεως τών ούτως εισφορών καί τούς τρόπους καθορισμού 
τοιούτων ποσοστών, ώστε, ένώ θά αύξηθοϋν περαιτέρω τά . 
έσοδα τοϋ φορέως, εις ον άνήκει ή υπηρεσία αύτή, θά έπι
τρέψη τήν μελέτην καί διά σημαντικάς βελτιώσεις εις τάς 
παροχάς.

Προανεφέρθη όποια άνισότης υπάρχει εις τάς έπιβαρύν- 
σεις ήσφαλισμένων καί έργοδοτών τών διαφόρων ασφαλι
στικών φορέων καί, ώς έκ τούτου, δέν υπάρχει άνάγκη 
παραθέσεως καί πάλιν λεπτομερειών, έφ’ όσον έκτενώς άνω- 
τέρω έσημειώθησαν. Εκείνο τό όποιον θά πρέπει καί πά
λιν νά τονισθή είναι ότι ή άσφάλισις τών αύτοτελώς έργα-



ζομένων καί μή παρεχόντων έξηρτημένην έργασίαν θά ~ρέ- 
πει να στηριχθή βχσικώς εις τήν εισφοράν χύτών κχί δευ- 
τερευόντως εις σχετικήν χρηματοδότηση», έφ’ όσον ύπάρ- 
ξη τοιχύτη άνάγκη μετά τον ορισμόν ύπό της ειδικής ύπη- 
ρέσίχς τής κατά 100 %, περίπου, εισφοράς των.

’Εξαίρεση» θά πρέπει νά άποτελέση ό ΟΓΑ διά τον 
όποιον ή ειδική ύπηρεσίχ μελετών χύτου θά πρέπει νά 
έρευνήση καί μελετήση τον τρόπον κχί τό μέγεθος μελλον- 
τικής έπιβαρύνσεως των ήσφαλισμένων άγροτών, διότι κατ’ 
αυτήν τήν στιγμήν, ούτοι ουδόλως επιβαρύνονται δια τήν 
κυρίαν άσφάλισίν των, ένω έξ άλλου λαμβάνουν μέσην 
μηνιαίαν, σύνταξιν τοϋ μεγέθους τών 825 δρχχ.. Μέ εισφο
ράν 250 δρχ. μηνίαίως ή σύνταξις αυξάνεται κατά 2500 
δραχ. καί ούτως οί άγρότχι θά λαμβάνουν συνολικώς 3.500 
σύνταξιν.

Ή Διεθνής Ένωσις Κοινωνικής Άσφχλείας, .διά, σχε
τικής άποφάσεώς της τοϋ έτους 1947 «περί έξασφαλίσεως 
τών μέσων ΰπάρξεως», διατυπώνει την προτασιν ότι η 
χρηματοδότησις τής Κοινωνικής άσφχλείας τών άγροτών 
θά πρέπει νά γίνεται δι’ εισφορών τών ήσφχλισμενων, δι
καίων καί πάντως, ούχΐ εις ύψος δυνάμενον να αποτελεση 
βάρος δυσβάστακτον διά τούς άγρότας ήσφχλισμενους δια 
τήν ομαλήν λειτουργίαν τής παραγωγής.

Τήν αύτήν άποψιν διατυπώνει κχί ή άπόφχσις, κατά τό 
έτος 1949; πής Διαρκούς-’Επιτροπής Γεωργίας- «περί έπε- 
κτάσεως τών μέτρων Κοινωνικής άσφχλείας είς τούς άγρο- 
τικούς πληθυσμούς» προτείνουσα άφ’ ενός μεν εισφοράς 
τών ήσφαλισμένων, άφ’ ετέρου δε επιχορηγήσεις τών Κρα
τών, λόγω τοϋ χαμηλού εισοδήματος τών γεωργών καί 
της άνυπαρξίας εισφοράς τοϋ έργοδότου, διά την περιπτωσιν 
τών αύτοτελών παραγωγών.

Πρόβλημα, όμως, ανακύπτει ώς προς τό σύστημα χρη- 
ματοδοτήσεως τό όποιον θά πρέπει νά έφαρμοσθή διά τήν 
άσφάλισίν τών μισθωτών καί τών αύτοτελών παραγωγών.

Τό ότι υπάρχουν δυσχέρειαι καθορισμού ειδικού συστή
ματος είναι γεγονός λόγω τοϋ χαμηλού εισοδήματος τών 
άγροτών, τής άδυναμίας είσπράξεως εισφορών, τής δια- 
σποράς τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων καί τοϋ μεγάλου 
αριθμού τών εργοδοτών είς πολλά γεωγραφικά διαμερί
σματα.

Παρά ταϋτα αί δυσχέρειαι είναι δυνατόν νά ύπερπηδη- 
θοϋν, ώς τούτο άποδεικνύουν αί χώρα'., αί όποιχι εφηρμο- 
σαν τήν άσφάλισίν τών άγροτών.

Ούτως, είς τήν Γαλλίαν ισχύει τό σύστημα τής διπλής 
εισφοράς ήτοι τής εισφοράς μισθωτών καί εργοδοτών. 
Τούτο, όμως, τό σύστημα επιβαρύνει υπερμετρως τους 
μισθωτούς καί έργοδότας γεωργούς καί ώς χριστόν σύστη
μα θεωρείται τής τριπλής εισφοράς ήτοι τής εισφοράς 
μισθωτών, εργοδοτών καί Κράτους, δοθέντος ότι είς τήν 
γεωργίαν ούτε οί μισθωτοί, ούτε οί έργοδόται διαθέτουν 
επαρκή χρηματικά μέσα κατά το μέγιστον μέρος αύτών.

Τό σύστημα τούτο, υίοθετηθεν καί ύπό τής ύπ’ άριθ. 
67/1944 συστάσεως Φιλαδέλφειας, έφαρμόζεται είς τά 
περισσότερα Κράτη ώς είς τήν ’Αγγλίαν, ’Ιρλανδίαν, τό 
Βέλγιον, τήν Ελβετίαν, τήν ’Ιταλίαν, τό Λουξεμβοϋργον, 
τήν Νορβηγίαν, τήν Δανίαν, τήν Χιλήν, τό Περού, τήν Αύ- 
στραλίαν, τήν Κούβαν καί τήν Νέαν Ζηλανδίαν. ·

Τό σύστημα εισφοράς μόνον τών εργοδοτών εφαρμόζεται 
είς τήν ’Ιταλίαν καί τήν 'Ολλανδίαν καί διά τούς κλάδους 
άσθενείχς, άνχπηρίας, μητρότητος, φυματιώσεως, γήρα
τος, θανάτου καί συντάξεων.

’Ανεξαρτήτως, όμως, τής επιλογής συστήματος, διά τήν 
χρηματοδότηση» τής κυρίας άσφαλίσεως, περί ής έν προ- 
κειμένω ένδιαφερόμεθα, δυσχέρεια άνακύπτει είς τήν εξεύ
ρεση» τής μεθόδου έξευρέσεως τοϋ εισοδήματος μισθωτών 
καί έργοδοτών επί τοϋ όποιου θά έπιβληθή ή εισφορά.

'Η δυσχέρεια αύτή δύναται νά πχρακαμφθή εάν έπιβλη- 
0ή πάγιον ποσόν εισφοράς, ώς τούτο γίνεται είς τήν ’Αγ
γλίαν καί τήν ’Ιρλανδίαν. Είς τάς χώρας αύτάς, ώς καί είς

τήν Βουλγαρίαν, έχει έφαρμοσθή ή μέθοδος της ομοιομόρ
φου καί παγίας εισφοράς, άνεξαρτήτως ύψους ή κατηγορίας 
εισοδημάτων.

Χώραι είς τάς όποιας ισχύει ό φόρος εισοδήματος, καί 
δια τούς άγρότας, τάς εισφοράς ύπολογίζουν, είς ώρισμένον 
ποσοστον επι τού φόρου, ένω χλλαι χώραι υπολογίζουν τάς 
εισφοράς έπί τού εισοδήματος, τής έκτάσεως τοϋ κτήματος 
καί τής γεωργικής έκμεταλλεύσεως, ώς είς τήν Γερμανίαν.

Κατόπιν τών άνωτέρω, νομίζομεν ÔTt καί παρ’ ήμΐν 
θά πρέπει νά ίσχύση τό σύστημα τής εισφοράς άγροτών 
καί Κράτους (άμεσος ή έμμεσος Κρατική χρηματοδότησις) 
καί νά καθορισθή, ώς είς τήν ’Αγγλίαν κ.λ.π., πάγιον ποσόν 
εισφοράς τών άγροτών, ώστε νά δυνηθή ό Ο.Γ.Α. νά προ- 
χωρήση, έν καιρώ, είς σημαντικάς βελτιώσεις τών άγροτι- 
κών συντάξεων. Τό σημαντικόν πάντως τούτο θέμα τού, 
διά πρώτην φοράν, καθορισμού, παρ’ ήμΐν, παγίας εισφοράς 
τών άγροτών θά έρευνήση καί θά εΐσηγηθή άρμοδίως ή ει
δική υπηρεσία μελετών τού Ο.Γ.Α. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον 
θά άποδεσμευθή έστω έλάχιστον ποσοστόν τών κοινωνικών 
πόρων, ώστε νά διατεθή είς άλλους έκ τών 5 φορέων, έφ’ 
όσον ύπάρξη τοιχύτη άνάγκη. Προανεφέρθη ότι ό Ο.Γ.Α. 
καλύπτει σήμερον σχεδόν έξ ολοκλήρου τά έσοδά του έκ 
κοινωνικών πόρων καί ούτως άφαιρεΐ τό σημαντικώτερον 
ποσοστόν τών πόρων αύτών. -

'Η άναδιοργάνωσις τών συστχθησομένων νέων φορέων, λ'
'Η Οικονομική θεμελίωσις τών νέων φορέων, ώς έξετέθη 

άνωτέρω, ναι μέν στηρίζει εύοιώνους προοπτικάς, ώς πρός 
τόν βασικόν στόχον έξισώσεως, κατά είσοδηματικάς τάξεις 
ήσφαλισμένων, τών συντάξεων καί περαιτέρω άναλόγου 
βελτιώσεως αύτών, δέν έξασφχλίζει, όμως, μόνον αύτή-καί 
τά προαναφερθέντα μέτρα-άπολύτως τόν στόχον αύτόν έάν 
δέν ληφθοΰν νομοθετικά καί διοικητικά μέτρα νέας εύρυτέ- 
ρας όργανώσεως τών συστχθησομένων οΰτω 5 φορέων κυρίας 
άσφαλίσεως.

Μέ τήν ένοποίησιν αύτήν τό ΙΚΑ κχί ό Ο.Γ.Α. παραμέ
νουν βχσικώς ώς έχουν, πλήν όμως, καί οί ’Οργανισμοί 
αύτοί, οί όποιοι, διά τόν κλάδον συντάξεως, άσφαλίζουν τό 
μεγχλύτερον τμήμα τοϋ πληθυσμού τής χώρας καί μάλιστα 
τάς άσθενεστέρας τάξεις αύτοϋ θά πρέπει νά τύχουν ριζικής 
άναδ ιο ργανώ σεω ς.

'Η ταλαιπωρία τών ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων 
έκ τού κυκεώνος τής γραφειοκρατίας καί έκ τής συγχύσεως, 
ή όποια υπάρχει είς τάς ύπηρεσίας τών φορέων χύτών καί 
κυρίως είς τό Ι.Κ.Α., άλλά καί γενικώτερον είς τάς ύπηρε
σίας τών ύπαρχόντων σήμερον ποικιλωνύμων άσφαλιστι- 
κών φορέων μαρτυρεί τήν άνάγκην τής έκ θεμελίων μάλιστα 
άναδιοργανώσεώς των.

Βχσικώς ό διαχωρισμός τών φορέων, είς φορείς κυρίας 
άσφαλίσεως (συντάξεων) καί είς φορείς υγείας, θά έπιτρέ- 
ψη τήν άνάπλασιν τοϋ συστήματος τής κοινωνικής άσφα- 
λείχς καί θά άνοιξη νέους ορίζοντας είς τήν άσκηση» ορ
θής κοινωνικής πολιτικής, διότι ούτω θά έπιτραπη, έκτος 
τών άλλων, καί ή, έπί νέων βάσεων, οργάνωσις τών σχετι
κών φορέων, πρός έκπλήρωσιν τής σοβαράς κοινωνικής άπο- 
στολής των.

Καί έν προκειμένω, έφ’ όσον ή μελέτη μας περιορίζεται 
εις τούς φορείς μόνον κυρίας άσφαλίσεως (συντάξεως) καί 
διαχωρίσαμε ούτως αύτούς καί σάν φορείς γενικώτερον κοι
νωνικής άσφχλείας, είς όσους έξ αύτών υπάρχουν καί κλάδοι 
υγείας, προνοίας κ.λ.π., θά άνχφερθώμεν κατωτέρω, είς 
γενικάς γραμμάς, κχί είς τά μέτρα εκείνα τά όποια νομί
ζομεν ότι Οά συντελέσουν είς τήν εύρυτέραν άναδιοργάνω- 
σίν τους μέ βάσιν τήν προτεινομένην ώς άνω ένοποίησιν των 
είς 5 φορείς κυρίας άσφαλίσεως κατά επαγγελματικά: ομά
δας.

'II οργάνωσις τής Διοικήσεως.
Μέ τήν προτεινομένην ένοποίησιν αύτομάτως οί Διοική

σεις τών ύπαρχόντων σήμερον 203 φορέων κυρίας άσφαλί
σεως Οά περιορισθοϋν είς όσους καί οί συσταθησόμενοι νέοι 
φορείς ήτοι είς 5 πλέον τών μή ένοποιουμένων.
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Έξ άλλου κχί αί διοικητικά!, οικονομικοί κ.λ.π. ύπηρε- 
σίαι Οχ πρέπει νχ συγχωνευθοΰν, δ^ευρυνθούν κχί άναδιορ- 
γχνωθοΰν εντός των 5 φορέων.

Είδικώτερον :
1. Ή όργάνωσις τής Διοικήσεως τοΰ Ι.Κ.Λ. θά πρέπει 

νχ τεθή επί νέων βάσεων. Δεδομένου ότι εις τήν παρούσαν 
έργασίχν άνχφερόμεθχ μόνον εις τήν κυρίαν άσφάλισιν κχι 
0-/ι γενικώτερον εις τήν Κοινωνικήν άσφάλ,ειαν (ΰγειχ — 
Πρόνοιχ κ.λ.π. ), περί τής οποίας θά συντχχθή έτέρα ερ
γασία. ή Διοίκησις τοΰ Ι.Κ.Λ. θχ —ρέ—εε, νομίζομεν, νχ 
έχη τήν εξής μορφήν.

Πλήν τοΰ Διοικητοΰ, Οχ πρέπει νά δημιουργηθοΰν δύο 
θέσεις Γεν. Λ/ντών τοΰ ενός έξ αυτών υπευθύνου διά τάς 
οικονομικής υπηρεσίας τοΰ ιδρύματος κχί τοΰ έτέρου υπευ
θύνου διά τχς διοικητικής υπηρεσίας, κχτχργουμένης τής 
θέσεως τοΰ Ύποδιοικητοϋ. ’Αντί τής θέσεως αύτής θή πρέ
πει νή όρισθή υπεύθυνος Βοηθός Διοικητοΰ.

Μέχρι τής άντιμετωπίσεως τοΰ προβλήματος τής άσφα- 
λίσεως υγείας, Προνοίχς κ.λ.π. θή πρέπει προσωρινώς νή 
συστχθή καί μία θέσις Γεν. Δ/ντοϋ διή τούς κλάδους αύτούς.

Τό προσωπικόν τοΰ ιδρύματος θά πρέπει νή διαχωρισθή 
κυρίως εις οικονομικόν, διοικητικόν, τεχνικόν καί υγειο
νομικόν προσωπικόν. Τό Οικονομικόν καί διοικητικόν προ
σωπικόν θή στελεχώση καί έπανδρώση τής μονάδας τοΰ 
φορέως διά τόν κλάδον κυρίας άσφαλίσεως, κατά τό μέγι- 
στον αύτοΰ μέρος, ενώ τό υγειονομικόν προσωπικόν έξ 
ολοκλήρου τόν κλάδον υγείας. Αί μονάδες τοΰ ιδρύματος θά 
πρέπει νά ανασυγκροτηθούν καί (αναδιοργανωθούν.
Ή πλήρωσις δε τών θέσεων θά πρέπει νά πραγματοποιη- 
θή μέ επιστημονικά κριτήρια καί με βάσιν τήν άξιολόγησιν 
αυτών. ’Ιδιαιτέρως θή πρέπει νά καταβληθή προσπάθεια 
εις την άξιολόγησιν τοΰ ανθρωπίνου παράγοντος.

Αί οΐκονομικαί μονάδες θά πρέπει νά τεθούν ύπό τήν εύθύ- 
νην τοΰ Γενικού Οικονομικού Δ/ντού, αί δέ διοικητικαί καί 

• τεχνικοί μονάδες ύπό τήν ευθύνην τού Γενικού Δ/ντού 
Διοικήσεως. Ή περιφερειακή όργάνωσις τών μονάδων θά 
πρέπει νά τεθή επί τής ιδίας αύτής βάσεως.

Μία τοιαύτη, εις γενικής γραμμάς, όργάνωσις, χωρίς 
παλινδρομήσεις εις τάς διαδικασίας θά έπιτρέψη τήν άπλού- 
στευσιν τής γραφειοκρατίας καί τήν έξοικονόμησιν χρόνου 
καί χρήματος, ενώ, έξ ούλου, θά παράσχη σημαντικής ευκο
λίας εις τήν έξυπηρέτησιν ήσφαλισμένων καί συνταξιούχων. 
’Ιδιαιτέρα προσοχή θά πρέπει νά καταβληθή εις τήν όργά- 
νωσιν τού Λογιστηρίου καί με στόχον τήν ταχυτέραν βε- 
βαίωσιν των εσόδων κχί τήν σύνταξιν τών χρηματικών κατα
λόγων πρός άμεσον είσπραξιν αύτών διά τού συσταθησο- 
μένου, ώς προελέχθη, ειδικού ταμείου.

3. Εις τούς άλλους φορείς κυρίας άσφαλίσεως, πλήν 
τοΰ φορέως τών δημοσίων ύπαλλήλων, στρατιωτικών καί 
κληρικών, ή όργάνωσις της διοικήσεως θά πρέπει νά είναι 
άπλουστέρα, λόγω τού μικρού άριθμοΰ ήσφαλ.ισμένων εις 
αύτούς καί συνταξιούχων. Πάντως αί οικονομικοί, διοικη
τικοί, τεχνικοί καί ύγειονομικαί ύπηρεσίχι πρέπει καί εις 
αύτούς σαφώς νά διχχωρισθούν καί να έφαρμοσθούν αί 
ΐδιαι άρχχί στελ.εχώσεως καί έπανδρώσεως τών μονάδων 
αύτών, ως καί τών διαδικασιών διά τήν άπλ.ουστέραν αύτών 
διαμόρφωσιν.

Διά τόν φορέα άσφαλίσεως δημοσίων ύπαλλήλων, καί 
κληρικών θά πρέπει νή σημειωθή ότι τό ΤΑΚΕ είναι άρ- 
χικώς σκόπιμον νά διατηρήση τήν αύτοτέλειάν του καί 
μελλοντικώς, νά άποτελέση τό παράρτημα δημοσίου κατα
στήματος όταν έν καιρώ οί κληρικοί εξομοιωθούν πλήρως, 
ώς πρός τήν κυρίαν άσφάλισιν, μέ τούς άλλους δημοσίους 
ύπαλλήλους. .

Καί πρός τόν σκοπόν αύτόν άπαιτεΐται άφ’ ενός μέν όπως 
η πλ.ουσίχ . έκκλ.ησία της Ελλάδος συνεισφέρη εις τόν 
πτωχόν Κρατικόν προϋπολογισμόν τά άπαραίτητα κεφά- 

,λαια διά τήν άσφάλισιν αύτήν τών μισθωτών της, άφ’ έτέρου

δέ όπως οί κληρικοί επιβαρυνθούν μέ μηνιχίχν εισφοράν 
πολ,ύ μεγχλυτέρχν τής σήμερον κχταβαλλομένης ύπ’ αύτών, 
διότι είναι γνωστόν ότι ούτοι εξοικονομούν άρκετά χρημα
τικά ποσά πέραν τοΰ μισθού των.
Ή δικαστική όργάνωσις.

Ή λειτουργία τής κοινωνικής άσφαλίσεως προκαλ.εϊ ποι- 
κίλ.ου περιεχομένου άμφισβητήσεις. Τά αίτια τών άμφι- 
σβητήσεων διαφέρουν άναλόγως τών διχδίκων μερών. Δια
φορά δύνχτχι νή προκύψη άναφορικώς πρός τήν εφαρμογήν 
τών γενικών κανόνων τής άσφαλίσεως, μεταξύ άσφαλιστι- 
κών φορέων κχί εργοδοτών, ώς πρός τήν καταβολήν τών 
εισφορών, τόν ύπολ.ογισμόν τής άντιμισθίχς κ.λπ.. Επίσης 
μεταξύ φορέων καί μισθωτών ή ήσφαλ.ισμένων ή προσώπων 
διεκδικούντων παροχήν τινα, άναφορικώς πρός τήν ύπαγω- 
γήν εις τήν άσφάλισιν, τήν αρμοδιότητα διά τήν παραδοχήν 
εις αύτήν, τό δικαίωμα νή είναι κάποιος ήσφαλ.ισμένος και 
έν γέ/ει τήν χορήγησιν παροχών. Αί συχνότερα', δέ καί σπου- 
δαιότεραι άπό κοινωνικής άπόψεως άμφισβητήσεις άνάγον- 
ται είς τά ζητήματα τών παροχών.

Ή λ.ύσις γενικώς τών άμφισβητήσεων, λόγω τού κυκεώνος 
τής άσφαλιστικής νομοθεσίας, δι’ έκαστον φορέα άσφαλί
σεως, καί τώ'Γ πολ.υπλ.όκων ώς καί ^μακροχρονίων διαδικα
σιών, ταλαιπωρεί φορείς καί δικαιούχους μέ συνέπειαν 
φορείς μέν νά έμπλέκωνται είς μακρούς δικαστικούς άγώνες 
διά τήν είσπραξιν άπό τούς έργοδότας τών εισφορών κλπ., 
ήσφαλ.ισμένοι δέ διά την διεκδίκησιν τών δικαιωμάτων των.

"Ενεκα τών λόγων τούτ <ν είναι γνωστή ή άποστέρησις 
τών άσφαλιστικών φορέων σημαντικών, είς μέγεθος, ποσών 
εσόδων, ενώ έξ άλλου, είναι έπίσηφ γνωστή ή ταλ.αιπωρία 
τών ήσφαλ.ισμένων,- πρός έξασφάλισιν τών μέσων έξυπηρε- 
τήσεώς των καί τών μέσων συντηρήσεώς των, όταν έπέλθη 
τό γήρας ή όταν τυχαία περιστατικά καταστήσουν άχρηστον 
πρός έργασίαν ήσφαλισμένους.Μεταξύ δέ αύτών όλων έμπλέ- 
κεται καί ή περίεργος νοοτροπία διοικούντων καί ύπαλλή
λων ή όποια οδηγεί είς άδικίας καί εις περιέργους άντιασφα- 
λιστικάς καταστάσεις. Πολλά δέ έχουν δημοσιευθή είς τόν 
ήμερήσιον τύπον, ώς πρός τήν, άνευ προηγουμένου, γρα
φειοκρατίαν καί κακοδαιμονίαν, ή οποία έπικρατεί είς τόν 
μεγαλ,ύτερον, έν τη χώρα, άσφαλιστικόν φορέα τό Ι.Κ.Α..

Ένεκα τών άνωτέρω καί άλλων πολλών λόγων καθίστα
ται άναγκαία ή άναδιοργάνωσις τών δικαστικών ύπηρε- 
σιών τών νέων φορέων κυρίως δέ κρίνεται άναγκαία ή 
σύστασις μιας Κεντρικής δικαστικής ύπηρεσίχς δι’ δλ,ους 
τούς νέους, κατά έπαγγελματικάς ομάδας, φορείς, ή οποία 
καί θά πρέπει νά έδρεύη είς τό Ι.Κ.Α..

Ή Κεντρική αύτή Υπηρεσία, ίσταμένη είς τήν κορυφήν 
τών δικαστικών ύπηρεσιών τών 5 νέων φορέων κυρίας άσφα
λίσεως, θά κατευθύνη ολ,ας τάς ένεργείας τών ύπηρεσιών 
αύτών καί θά παρέχη οδηγίας καί έντολάς διά τήν ταχεϊαν 
καί άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν τών χειριζομέ^ων, ύπό 
τών ύπηρεσιών αύτών, ύποθέσεων, βάσει έλέγχου ό όποιος 
θά άσκήται ύπ’ αύτής.

Είς τήν 'Υπηρεσίαν αύτήν θά πρέπει, άμα τή συστάσει 
της καί τή στελεχώσει της, νά άνατεθή καί ή σύνταξις 
νέου Κώδικος κυρίας άσφαλίσεως, προσαρμοσμένου καί 
είς τήν νέαν μορφήν οργανώσεως τής άσφαλίσεως αύτής.

Βασικός δέ στόχος, κατά τήν σύνταξιν τού κώδικος 
αύτοΰ, θά πρέπει νά είναι ή άπλούστευσις τών διαδικα
σιών καί ό σαφής καθορισμός δικαιωμάτων καί ’υποχρεώ
σεων, ώς καί ό τρόπος άντιμετωπίσεως τών άμφισβητή- 
σεων καί διαφορών διοικητικούς ή καί διά τής δικαστικής 
οδού.

Καί δεδομένου ότι θά πρέπει έπιτέλους νά άντιμετωπισθή 
καί ή σύστασις, τό ταχύτερον δυνατόν, άσφαλιστικών διοι
κητικών δικαστηρίων, ή σύνταξις τού Κώδικος θά πρέπει νά 
πρόβλεψη διαδικαστικάς έναλλακτικάς λ.ύσεις, στηριζομέ- 
νας προσωρινώς μέν είς τά σήμερον κρατούντα, ώς πρός τάς 
διοικητικός καί δικαστικός άρχάς έπιλύσεως τών διαφορών 
κ,λπ., όριστικώς δέ είς εκείνα τά οποία θα πρέπει νά αντί-
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μετωπίζωντχι άπό την ΰπαρξιν των άσφχλιστικών διοικη
τικών δικαστηρίων.

Σαφώς, λοιπόν, καταφαίνεται, έκ τών άνωτέρω, ή σοβαρά 
αποστολή της Κεντρικής αυτής δικαστικής υπηρεσίας καί, 
ώς έκ τούτου, ή άνάγκη έξευρέσεως ικανών νομομαθών και 
διοικητικών οργάνων διά την στελέχωσιν καί έπάνδρωσίν 
της. Τοϋτ’ αύτό θά πρέπει νά ίσχύση διά την στελέχωσιν καί 
έπάνδρωσίν τών έξ (6) δικαστικών υπηρεσιών τών νέων 
φορέων κυρίας άσφαλίσεως. Καί, κατά την πρώτην όργάνω- 
σιν ή άναδιοργάνωσιν οδτω τών υπηρεσιών αυτών, θά πρέπει 
να τεθή ώς σκοπός ή έκκαθάρίσις τών έκκρεμουσών υπο
θέσεων, ίνα τό τχχύτερον αί ύπηρεσίαι αύταί προχωρούν 
έίς την άντιμετώπισιν καί ρύθμισιν τών νέων υποθέσεων. 
Είδικώτερον, διά την δικαστικήν υπηρεσίαν τοϋ Ι.Κ.Α., 
σημειοϋται ότι θά πρέπει νά προβή αμέσως εις την έκκαθά- 
ρισιν τών δεκάδων χιλιάδων υποθέσεων συνταξιούχων καί 
ήσφαλισμένων, αί όποΐαι έκκρεμοϋν ένεκα μιας μονίμου, 
έπί δεκαετίες, άντιδικίας μέ αυτούς τούς συνταξιούχους καί 
ήσφαλισμένους. Καί, διά τήν έκκαθάρισιν αυτήν, θά πρέπει 
τό Ι.Κ.Α. νά στηριχθή εις τό γεγονός ότι συνεχώς χάνει τις 
δίκες. Π ρός τί, λοιπόν, ή συνέχισις τών άντιδικιών.
Τό προσωπικόν τών ασφαλιστικών φορέων.

; Ή ένοποίησις, ώς προανεφέρθη, τών πολυαρίθμων φορέων 
κυρίας άσφαλίσεως εις πέντε (5 ) μεγάλους φορείς όχι μόνον 
δεν θά διαταράξη τήν ύφισταμένην κατάστασιν άπό πλευράς 
μεγέθους συντάξεων, άλλά καί θά έπιτρέψη τήν έξοικονό- 
μησιν μεγαλ.υτέρων έσόδων έκ τής άναπροσαρμογής τών 
εισφορών καί έκ τής ορθής κατανομής τών κοινωνικών πό
ρων, ώς και έκ τής έλαττώσεως τών δαπανών διοικήσεως καί 
λοιπών δαπανών, διά τής συγκεντρώσεως τών υπηρεσιών, 
τής άξιοποιήσεως τής περιουσίας κ.λπ., ώστε μακροχρονίως 
να έπέλθη έξίσωσις γενικώς τών συντάξεων ή τουλάχιστον 
σημαντική σμίκρυνσις τοϋ ανοίγματος τής ψαλίδος εις τάς 
συντάξεις όλων τών τάξεων τοϋ πληθυσμού τής χώρας.

Έκ μιας τοιαύτης άνασυντάξεως τοϋ συστήματος τής 
κυρίας άσφαλίσεως, στηριζομένης βασικώς εις τάς άρχάς 
τής ορθολογικής όργανώσεως, θά προκύψη άσφαλώς πρό
βλημα διά τό υπηρετούν πάσης φύσεως προσωπικόν εις 
τούς σήμερον υπάρχοντας πολυαρίθμους φορείς.

Κρίνεται όμως έπιβεβλημένον καί σκόπιμον όπως τό προ
σωπικόν τοϋτο, εις τό σύνολόν του, μή θιγή κατά τήν πρώτην 
ένταξίν του είς τούς 5 νέους φορείς. Είναι ένδεδειγμένον, 
όμως, όπως διαχωρισθή τοϋτο εις προσωπικόν έξυπηρετοϋν 
τήν κυρίαν άσφάλισιν καί είς τοιοϋτον έξυπηρετοϋν τούς 
άλλους κλάδους άσφαλείας. Έξυπακούεται δε ότι δέν γίνεται 
καν λόγος περί τοϋ έπιστημονικοϋ ή μή υγειονομικού προ
σωπικού, τό όποιον έξυπηρετεΐ τόν κλάδον άσθενείας καί περί 
τοϋ όποιου θά άνχφερθώμεν είς έτέραν ιδιαιτέραν έργασίαν 
μας περί τοϋ κλάδου τούτου. Επομένως, έν προκειμένω, 
ένδιαφερόμεθα μόνον διά τό προσωπικόν, τό όποιον άπχ- 
σχολεϊται είς τόν κλάδον συντάξεως τών πρός ένοποίησιν 
πολυαρίθμων φορέων κυρίας άσφαλίσεως.

Τό προσωπικόν, λοιπόν, τοϋτο, κατά τήν έ'ναρξιν έφαρμο- 
γής τοϋ νέου, ώς προανεφέρθη, ενοποιημένου συστήματος 
κυρίας άσφαλίσεως, θά πρέπει νά ένταχθή ώς έχει είς τούς 
6 νέους φορείς, βάσει τής νέας όργανώσεώς των καί νά 
ρυθμισθή ή υπαλληλική καί ή κοινωνική άσφαλιστική κατά- 
στασις τοϋ προσωπικού τούτου.

Ούδείς υπάλληλος θά πρέπει νά άπολ.υθή, άντιθέτως δε θά 
πρέπει νά άποφευχθοϋν νέες προσλήψεις. Μετά τήν ένταξιν 
τοϋ συνόλου τοϋ προσωπικού τούτου είς τούς 6 νέους φορείς 
θά πρέπει νά πραγματοποιηθή ή άξιολόγησίς του έπί τή 
βάσει τών τυπικών καί ούσιαστικών προσόντων αύτοϋ. 
Έκάστη διοίκησις τών 5 φορέων θά πρέπει, μετά τήν άξιο- 
λ.όγησιν τών θέσεων, νά προβή είς άνακατανομήν τοϋ προ
σωπικού δι’ έπιλογής τοϋ καταλλήλου υπαλλήλου διά τήν 
κατάλληλον θέσιν. Ή άξιολ.όγησις δέ οΰτω τοϋ προσωπικού 
θά πρέπει νά γίνη αύστηρώς μέ άντικειμενικά κριτήρια καί 
όχι, ώς συνήθως, συμβαίνει, μέ υποκειμενικά τοιαϋτα βάσει 
τών συμπαθειών ή αντιπαθειών τών αρμοδίων παραγόντων.

Έκ τής τοιαύτης άνακατανομής καί πλ.ηρώσεως τών θέ
σεων δυνατόν νά προκόψουν υπεράριθμοι ύπάλληλ.οι. Αύτοί 
θά πρέπει νά διατηρηθούν μέχρι τής έξόδου των έκ τής υπη
ρεσίας ή νά άπορροφηθοϋν άπό άλλους οργανισμούς κ.λ.π..

Πάντως θά πρέπει νά άποφευχθοϋν νέες προσλήψεις καί 
τοιαϋται δύνανται νά πραγματοποιούνται μόνον έπί τή 
βάσει τοϋ άριθμοΰ τών έτησίως κανονικώς έξερχομένων τής 
υπηρεσίας, έφ’ όσον ύπάρξη τοιαύτη άνάγκη.

'Ένα άλλο θέμα, τό όποιον θά πρέπει νά άπασχολ,ήση τάς 
διοικήσεις τών 5 αύτών φορέων κυρίας άσφαλ.ίσεως, είναι 
καί ή όργάνωσις συστήματος μετεκπαιδεύσεως τοϋ προσω
πικού των. Ό διαχωρισμός δέ τού προσωπικού είς κλ.ά- 
δους (διοικητικός, οικονομικός, άσφαλ.ιστικός, έλέγχου, άνα- 
λογιστικός, μηχανογραφικός κ.λ.π.) θά διευκολ,ύνη τά μέ
γιστα τήν όργάνωσιν τοϋ συστήματος μετεκπαιδεύσεως τοϋ 
προσωπικού τούτου.

Περιουσιακά στοιχεία τών φορέων κοινωνικής άσφαλ.ί
σεως.

Μέ τήν συγχώνευσιν τών πολ.υαρίθμων άσφαλιστικών 
φορέων είς 5, κατά έπαγγελ.ματικάς ομάδας, φορείς κυρίας 
άσφαλνίσεως, άνακύπτει καί τό θέμα τών περιουσιακών στοι
χείων, τών φορέων αύτών.-------- ------

Καί τό θέμα τοϋτο νομίζομεν ότι κανένα πρόβλημα δέν 
δημιουργεί. Είναι φανερόν ότι τά περιουσιακά αύτά στοιχεία 
θά άποτελέσουν περιουσίαν τοϋ φορέως, είς τόν όποιον θά 
συγχωνευθοϋν τά εχοντα αύτά φορείς. Τοϋτο θά δημιουργήση 
ισχυρόν κεφάλ.αιον ενός έκάστου τών φορέων, τό όποιον 
άφ’ ένός μέν θά παρέχη τήν έγγύησιν ώς πρός τήν άσφά- 
λ.ειαν τών παροχών, άφ’ ετέρου δέ θά έξασφαλίζη, διά τής 
καταλλήλου άξιοποιήσεως καί έκμεταλλεύσεως της περιου
σίας, πρόσθετα έσοδα, πρός δφελ.ος τών ήσφαλισμένων 
(τράπεζα κ.λ.π. έπενδύσεις).

Έξυπακούεται ότι διά τήν ρύθμισιν τοϋ θέματος τούτου 
τών περιουσιακών στοιχείων θά πρέπει νά συνταχθή σχέ- 
διον νόμου μερίμνη τών φορέων καί τή συνεργασία αύτών 
μετά τοϋ άρμοδίου, διά τήν άσφάλ.ισιν, 'Υπουργείου. 'Υπό 
τοϋ Κράτους δέ θά πρέπει νά παρασχεθούν διευκολύνσεις 
είς τήν άνάληψιν τών προσόδων έκ τής περιουσίας τών 
νέων φορέων, ώστε, διά τής καταλλήλου άξιοποιήσεως των, 
νά άνταποκριθοΰν ούτοι είς τάς ηύξημένας ύποχρεώσεις των. 
Έφ’ όσον δέ πρόσοδοι, έκ τής περιουσίας αύτής, κατατί
θενται ύποχρεωτικώς είς τάς Τραπέζας, αί πρόσοδοι αύταί 
θά πρέπει νά έξαιρεθοϋν τής μεταχειρίσεως τών ύποχρεωτι- 
κών καταθέσεων τών Νομικών προσώπων καί νά καταβάλ.- 
λ.εται, διά τάς προσόδους, αύτάς, ύπό τών Τραπεζών, ένα 
ηύξημένον λ,ογικώς έπιτόκιον.

'Η μακροχρόνιος άντιμετώπισις τοϋ προβλήματος τής κυ
ρίας άσφαλ.ίσεως.

'Η όργάνωσις τοϋ συστήματος άσφαλ.ίσεως, ώς περιε- 
γράφη, θά άπαιτήση προφανώς δύο στάδια πραγματοποιή- 
σεώς της.Τό πρώτον θά είναι τό προπαρασκευαστικόν στάδιον, 
κατά τό όποιον, έπί τή βάσει τών άνωτέρω, θά συνταχθοϋν 
τά σχετικά νομοθετήματα καί θά κχταστρωθή τό σχέδιον 
ΰλ.οποιήσεως είς όλας τάς λ.επτομερείας του. Τό δεύτερον 
στάδιον θά είναι ή έφαρμογή τών νομοθετημάτων καί τοϋ 
γενικού σχεδιασμοϋ. Κατά τήν έναρξιν τοϋ προπαρασκευα
στικού σταδίου θά πρέπει νά ένημερωθοϋν οί έκπρόσωποι 
τών ήσφαλ.ισμένων έπί τής όλης δομής τοϋ νέου συστήματος 
καί τών ώφελ.ημάτων, τά όποια θά προκόψουν έξ αύτοϋ. 
Πιστεύεται δέ βασίμως ότι δέν θά σημειωθούν άντιδράσεις 
έκ μέρους τών ένδιαφερομένων. Πρός τούτοις, όμως, θά πρέ
πει ή ένημέρωσις νά είναι πλήρης καί πειστική διά στατι
στικών δεδομένων.

Τό προπαρασκευαστικόν στάδιον καί τό στάδιον έφχρμο- 
γής τοϋ σχεδίου θά άπαιτήσουν, ΰποθέτομεν, χρονικήν διάρ
κειαν 2 έτών, ότε περί τό τέλος τοϋ διαστήματος τούτου θά 
άναφανοϋν καί αί δυνατότητες έπιτυχίας τοϋ νέου συστήματος 
τών 5 φορέων κυρίας άσφαλ.ίσεως. Πιστεύομεν πάντως είς 
τήν έπιτυχίαν τοϋ συστήματος τούτου, ώς σκιεγραφήθη.
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Μέ τήν επιτυχίαν τού συστήματος των (5 ) φορέων κυρίας 
άσφαλίσεως. εντός όιετίας, έξασφαλ.ίζεται ή έξίσωσις των 
συντάξεων εντός έκαστης έπαγγελ.ματικής ομάδες ήσφαλι- 
σμένων, καί ή περαιτέρω βελ.τίωσίς των κατά τρόπον μά
λιστα τείνοντα εις τήν σμίκρυνσ'.ν τοϋ ανοίγματος τής ψα- 
λίδος μεταξύ των συντάξεων όλων των τάξεων των ήσφ α
λεσμένων.

Τοϋτο θά έχη ώς συνέπειαν τήν δημιουργίαν των προϋ
ποθέσεων διά μίαν μακροχρόνιον οριστικήν πλέον λύσιν τοϋ 
προβλήματος τής κυρίας άσφαλίσεως. Οί 5 φορείς κυρίας 
άσφαλίσεως θά είναι δυνατόν νά ενοποιηθούν εις ένα καί μό
νον φορέα κυρίας άσφαλίσεως υπό τήν εξής μορφήν :

Θά συσταθή κεντρική Διοίκησις κυρίας άσφαλίσεως τής 
όποιας αί αρμοδιότητες θά έκτείνωνται καί εις τους 5, κατά 
έπαγγελματικάς ομάδας, φορείς. Οΰτω θά καταργηθοΰν 
μακροχρονίως καί αί 5 διοικήσεις των φορέων,.

Οί 5 φορείς θά διατηρήσουν τήν αύτοτέλειάν των, θεωρού
μενοι ώς τμήματα άσφαλίσεως τής Κεντρικής Λιοικησεως, 
επικεφαλής των όποιων θά πρέπει νά τεθοϋν Γεν. Δ/νταί 
άσφαλίσεως, έξαιρέσει τοϋ ΙΚΑ καί τοϋ ΟΓΑ επικεφαλής 
των οποίων θά πρέπει νά τεθοϋν βοηθοί Διοικηταί. Οί δύο 
αυτοί βοηθοί Διοικηταί καί οί 3 Γεν. Δ/νταί των υπολοί
πων τμημάτων άσφαλίσεως~θά άποτελέσουν, μετά τοϋ Διοι- 
κητοϋ της Κεντρικής Διοικήσεως, τά όργανα Διοικήσεως 
τής κυρίας άσφαλίσεως όλων των τάξεων των ήσφαλισμέ- 
νων. Ούδεμία δέ άλλη μεταβολή θά πρέπει νά έπέλθη 
εις τήν ολην οργάνωσιν καί δομήν των 5 φορέων άσφαλ,ί- 
σεως, ώς ΰπεδείχθη άνωτέρω. Θά πρέπει μόνον νά συσταθή 
ένα δμελες γνωμοδοτικόν συμβούλιον άπό ειδικούς εις τά 
θέματα άσφαλίσεως καί άπό εκπροσώπους των ήσφαλισμε- 
νων, παρά τή Κεντρική Διοικήσει, είς τό όποιον θά συμμε- 
τέχη καί ένας εκπρόσωπος τής Κυβερνήσεως. 'Η Κεντρική 
Διοίκησις θά πλαισιοΰται καί υπό Γραμματείας καί θά 
στεγάζεται εις κτίριον τοϋ ΙΚΑ ή τοϋ 'Υπουργείου Κοινω
νικών 'Υπηρεσιών.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον επιλύεται μακροχρονίως πλέον 
οριστικά καί τό θέμα τής ένοποιήσεως τών φορέων κυρίας 
άσφαλίσεως είς ένα καί μόνον φορέα μέ σημαντικά ώφέλη 
υπέρ τών ήσφαλισμένων, έφ’ όσον θά έξασφαλισθοϋν υπέρ 
αυτών επαρκείς συντάξεις διά μίαν άξιοπρεπή συντήρησιν 
όταν πλέον παύση ή άπασχόλησίς των καί τό έξ αυτής 
εισόδημα ή όταν έκ τυχαίου συμβάντος καταστούν άνίκανοι 
πρός έργασίαν καί άδυνατοϋν νά προσπορισθοϋν τά μέσα 
διά τήν συντήρησιν των.

Καί δέν εξασφαλίζονται μόνον επαρκείς συντάξεις, άλλα 
άποκαθίσταται καί ή κοινωνική δικαιοσύνη, διότι επι
τυγχάνεται έξίσωσις τών συντάξεων όλων τών ομάδων τών 
ήσφαλισμένων καί κυρίως τών άσθενεστέρων τάξεων μέ 
προοπτικάς άναπροσαρμογών εις περιπτοϋσεις αισθητών 
διακυμάνσεων τοϋ κόστους ζωής. Τό σύνολ.ον τών παροχών 
είς έκαστον συνταξιούχον θά έξασφαλίζη έκάστοτε δι’ αύτόν 
καί τήν οίκογένειάν του ευπρεπείς όρους ζωής, ένω, έξ 
άλλου, θά πραγματοποιήται έν τή ούσία καί όρθή κατα
νομή τοϋ τμήματος εκείνου τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος τό 
όποιον διατίθεται διά τήν κυρίαν άσφάλ,ισιν.

Πρός μίαν τοιαύτην ένοποίησιν τών φορέων άσφαλίσεως 
στρέφεται καί ή άπόφασις τής Διευρωπαϊκής Διασκέψεως 
εργασίας τοϋ 1955 συνιστώσα, είς τά διάφορα Κράτη, 
τήν δημιουργίαν ενιαίου ’Οργανισμού δΓ ολ,ας άνεξαιρέτως 
τάς τάξεις καί κατηγορίας τοΰ πληθυσμού, επί τώ λόγω 
ότι ούτως εξασφαλίζεται ευρέως ή οικονομική βάσις, ικανή 
νά άνθίσταται είς τάς διακυμάνσεις τής νομισματικής 
άσταθείας, νά χορηγή τάς μεγίστας δυνατάς παροχάς καί 
νά έλαφρύνη, όπου τούτο επιβάλλεται τά βάρη εισφοράς τών 
ενδεών τάξεων τοϋ πληθυσμού.

Έν Άθήναις τή 25 Νοεμβρίου 1976 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ 
Βουλευτής Β'Περιφέρειας Πειραιώς

^ ΓΙΡΟΤΑΣΙΣ _ΧΟΜΟΥ Γ
ΙΙερί ένοποιήσεως, όργανώσεως καί ρυθμίσεως θεμάτων τών

άσφαλιστικών φορέων κυρίας άσφαλ.ίσεως.
Άρθρον 1.

1. Εκ τών πάσης φύσεως άσφαλ.ιστικών φορέων τών 
παρεχόντων κυρίαν άσφάλ,ισιν καί τών κλάδων συντάξεων 
τών άσφαλιστικών φορέων ενοποιούνται οί κάτωθι φορείς 
κυρίας άσφαλίσεως κατά έπαγγελματικάς ομάδας. Ήτοι 
α) εις τό ΙΚΑ (κλ.άδος συντάξεως αύτοϋ) ένοποιοϋν-αι 
απαντες οι φορείς οί άσφαλίζοντες διά κυρίαν άσφάλ.ισ: , 
έργάτας καί μισθωτούς έν γένει ιδιωτικού δικαίου β ) είς 
τόν ’Οργανισμόν κυρίας άσφαλ.ίσεως άνεξαρτήεων καί 
έλ.ευθέρων έπαγγελματιών, είς όν ενοποιούνται άπαντες οί 
φορείς κυρίας άσφαλ.ίσεως άνεξαρτήτων έπαγγελ.ματιών, 
καί έλευθέρων έπαγγελματιών, γ) είς τόν ΟΓΑ είς όν έξα- 
κολ,ουθοΰν νά άσφαλίζωνται διά τήν κυρίαν άσφάλ,ισιν των 
οί μισθωτοί άγρόται καί οί αυτοτελείς παραγωγοί, δ) είς 
τό ΝΑΤ είς δ άσφαλίζονται άπαντες οί ναυτικοί διά τήν κυ
ρίαν άσάφλ,ισίν των.

Εξαιρούνται τοϋ παρόντος νόμου οί ύφιστάμενοι ορ
γανισμοί κυρίας άσφαλ.ίσεως α) ύπαλλήλων Τραπεζών, β) 
Κοινωφελ,ών έπιγειρήσεων, γ) τών Δημοσίων 'Υπαλλήλων^ 
δ) Κληρικών, ε) τών στρατιωτικών, Σωμάτων ’Ασφαλείας 
κ.λ.π. στ) τού προσωπικού ’Εφημερίδων ’Αθηνών καί 
Θεσσαλ,ονίκης ζ) τών νομικών καί η) τών υγειονομικών 
(ιατρών κλ.π. ) οίτινες διέπονται υπό τό ύπάρχον καθεστώς.

’Επίσης είς τόν ’Οργανισμόν κυρίας άσφαλ,ίσεως δέν 
άσφαλ.ίζονται είς τό Ταμείον Νομικών άπό τής ισχύος τοϋ 
παρόντος οί δικαστικοί, συμβολαιογράφοι καί οίοσδήποτε 
μή δικηγόρος.

“Αρθρον 2.
“Απασα ή περιουσία έκάστου έκ τών ένοποιουμένων ή 

έντασσομένων φορέων κυρίας άσφαλίσεως περιέρχεται είς 
τόν φορέα είς ον έχει διά τοΰ παρόντος ένταχθή ή ένοποιηθή 
τής μεταβιβάσεως είς τόν νέον φορέα γενομένης άδαπάνως. 
'Ο τρόπος καί αί καθ’ έκαστον λεπτομέρεια1, θέλουσι κα- 
θορισθή διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου τη προ- 
τάσει τού 'Υπουργού Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

2. Διά Π.Δ. έκδιδομένου τή προτάσει τοΰ 'Υπουργού 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών θέλουσι καθορισθή τά τής πλέον 
έπωφελοΰς άξιοποιήσεως τής πάσης φύσεως κινητής περιου
σίας τών φορέων συμπεριλαμβανομένων καί τών μετοχών, 
χρεωγράφ.ων καί λοιπών άξιογράφων.

3. Αί πάσης φύσεως καταθέσεις είς Τραπέζας κ.λ.π. τών 
ένοποιουμένων ή έντασσομένων φορέων κυρίας άσφαλ.ίσεως 
μεταφέρονται αύτομάτως άπό τής ισχύος τού παρόντος είς 
τόν νέον φορέα αύτών, άπό δέ τής ημερομηνίας τής πράξεως 
μεταφοράς των, είς τούς νέους λογαριασμούς, τό έπιτόκιον 
τών καταθέσεων αύτών ορίζεται γενικώς είς 8%. Είς τήν 
παρούσαν διάταξιν ύπάγονται καί αί πάσης φύσεως κατα
θέσεις τού Ταμείου Συντάξεων προσωπικού εφημερίδων 
’Αθηνών Θεσσαλ.ονίκης καί όλων τών άσφαλιστικών φο
ρέων.

" 4. Είς τάς περιπτώσεις καθ’ άς ή περιουσία γενικώς τών, 
ώς είς τό άρθρον 1 τού παρόντος, ενοποιούμενων ή έντασ
σομένων φορέων είναι δύσκολον νά διαχωρισθή άπό τήν 
περιουσίαν τήν άνήκουσαν είς τούς λοιπούς κλάδους άσφα
λίσεως δι’ άσθένειαν, πρόνοιαν κ.λ.π. ό διαχωρισμός δύναται 
νά πραγματοποιηθή άναλ.ογικώς έπί τή βάσει τής σχέσεως 
τών μεγεθών τών έσόδων, τής κυρίας άσφαλ.ίσεως πρός 
τά έσοδα τών λοιπών κλ.άδων άσφαλ.ίσεως.

“Αρθρον 3.
1. Μέ τήν, ώς είς τό άρθρον 1 τού παρόντος, ένοποίησιν 

ή ένταξιν τών φορέων κυρίας άσφαλίσεως περιέρχονται αύτο
μάτως καί οί χρηματικοί πόροι αύτών είς τόν νέον φορέα 
κυρίας άσφαλίσεως, συμψηφιζομένων τών τυχόν ελλειμ
μάτων φορέων είς τά πλεονάσματα τών λοιπών φορέων.


