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ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

o Για τη Μείωση του Εργασιακού και Ασφαλιστικού Κόστους 

o Για την Αύξηση της Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς Εργασίας και τη Βελτίωση της 

Ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονοµίας 

o Για τη Βελτίωση της Λειτουργικότητας των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 
 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι µία σηµαντική συνιστώσα του κόστους εργασίας στην Ελλάδα είναι το κόστος της 

κοινωνικής ασφάλισης. Ως παράδειγµα µπορούµε να πάρουµε το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων το οποίο αποτελεί 

το µεγαλύτερο οργανισµό κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα, όπου για κάθε 1000 € ακαθάριστου µισθού (µέχρι 

ένα ορισµένο όριο), ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει 285 €, τη στιγµή που ο εργαζόµενος καταβάλει 165 €. Ως εκ 

τούτου από το συνολικό κόστος των 1285 € τα οποία καταβάλει ο εργοδότης, 835 €  λαµβάνει ο εργαζόµενος και  

450 € είναι η συµβολή στην κοινωνική ασφάλιση. ∆εδοµένου ότι αυτή η εισφορά αντιπροσωπεύει το 35% του 

συνολικού κόστους εργασίας είναι γενική διαπίστωση των ελληνικών επιχειρήσεων η επιτακτική ανάγκη µείωσης 

αυτών των εισφορών προκειµένου να καταστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Ο συγκεκριµένος στόχος 

έχει συµπεριληφθεί στο Μνηµόνιο ΙΙ. Ο στόχος αυτός, ωστόσο, πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασµό µε την τρέχουσα 

κατάσταση στο ελληνικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο εµφανίζει σηµαντικά ελλείµµατα και µείωση των 

εισφορών, καθώς η οικονοµική δραστηριότητα έχει µειωθεί κατά τα τελευταία 2 χρόνια. Ο µόνος  τρόπος για να 

αντιµετωπιστεί αυτό το πρόβληµα είναι : 

i. βελτιώσεις στο σύστηµα συλλογής προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι συλλέγονται όλα τα εκκρεµή ποσά 
ii. βελτιώσεις στο σύστηµα ελέγχου για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόµενοι είναι εγγεγραµµένοι και ως εκ   
    τούτου όλοι θα έχουν ευθύνη καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 
H επιτροπή, δεν εξέτασε αυτήν την πτυχή αλλά επικεντρώθηκε σε προτάσεις, οι οποίες αφορούν στη µείωση των 

τρεχουσών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, ως µέσο ενθάρρυνσης των επενδύσεων. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτροπή έκανε τις ακόλουθες προτάσεις µε στόχο τη µείωση του κόστους κοινωνικής 
ασφάλισης. Το σκεπτικό πίσω από αυτές τις προτάσεις είναι να καταδείξουν την αλληλεπίδραση µεταξύ της µείωσης 
του κόστους της κοινωνικής ασφάλισης σε αντάλλαγµα της επίτευξης ορισµένων στόχων οι οποίοι µπορεί να 
θεωρηθούν επωφελείς για την ελληνική οικονοµία. Οι προτάσεις αυτές µπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 
 
1. ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
• Μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε συνάρτηση µε τις επενδύσεις οι οποίες πραγµατοποιούνται για τη   
   βελτίωση των τεχνολογικών υποδοµών  της επιχείρησης, την εισαγωγή νέων καινοτόµων τεχνολογιών και την  
   εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης. 
 
• Μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε συνάρτηση µε τις επενδύσεις που αφορούν στη βελτίωση του  
   εργασιακού περιβάλλοντος /και για τη µείωση των ατυχηµάτων στο χώρο εργασίας. 
 
2. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
• Μείωση της εργοδοτικής εισφοράς για νέες προσλήψεις υπό την προϋπόθεση της διατήρησης των υφιστάµενων  
   θέσεων εργασίας 
 
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις οι οποίες εγκαθίστανται ή µετεγκαθίστανται σε περιοχές  
   µε ποσοστά ανεργίας υψηλότερα του τρέχοντος ποσοστού ανεργίας της χώρας. 
 
• Μείωση των εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν εποχικώς και επιµηκύνουν το  
   χρόνο λειτουργίας τους (ή µειωµένων εισφορών για την περίοδο επιµήκυνσης). 
 
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών  για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. 
 
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν διανέµουν αλλά επανεπενδύουν τα κέρδη  
   τους στην Ελλάδα. 
 
3. ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε παραδοσιακές περιοχές ή σε  
   διατηρητέα κτίρια. 
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4. ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 3ΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΛΩΝΑ (ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ  
   ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ) 

 
• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 2 ποσοστιαίες µονάδες για κάθε 1 ποσοστιαία µονάδα εισφορών για  
   τους εργαζόµενους σε οµαδικό συνταξιοδοτικό ασφαλιστήριο ή σε Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης.(ΤΕΑ) 
 
• Σηµαντική φορολογική απαλλαγή για εισφορές σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράµµατα (ΙΑΠ) (Ιατροφαρµακευτικά 
  και Συνταξιοδοτικά) και ΤΕΑ για εταιρίες και ιδιώτες. 
  
• Σταθερό νοµικό και φορολογικό πλαίσιο όσον αφορά στις εισφορές σε ΤΕΑ και ΙΑΠ. 
 
5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ (ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  
    ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Πέραν της αύξησης του διαθέσιµου εισοδήµατος και κατ’ επέκταση των δαπανών, τα παρακάτω µέτρα θα 
ενθαρρύνουν την άµεση καταβολή οφειλών και την αύξηση των κρατικών εσόδων. Η αποτελεσµατικότητα αυτών 
των µέτρων θα αυξηθεί, εφόσον συνδυαστεί µε σοβαρές και άµεσες συνέπειες για όσους δεν δηλώνουν το εισόδηµά 
τους πλήρη ή καθυστερούν τις πληρωµές των οφειλών τους. 
 
• Μείωση των φορολογικών συντελεστών για µισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν άλλες πηγές  
   εισοδήµατος. 
 
• Μεγαλύτερες εκπτώσεις λόγω άµεσης καταβολή των φόρων. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, πιστεύουµε ότι µια βασική πτυχή, ώστε να βελτιωθεί η οικονοµική κατάσταση 
των οργανισµών παροχής κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να είναι η µείωση/εξάλειψη της παράνοµης εργασίας 
σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική είσπραξη όλων των οφειλόµενων ποσών. Αυτό θα αποτελέσει βασικό 
παράγοντα ο οποίος θα βοηθήσει στη µείωση των υφισταµένων ελλειµµάτων του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης. Ωστόσο, πιστεύουµε ότι συνδυάζοντας τη βελτίωση  της συλλογής των οφειλών και τη συστηµατική 
παρακολούθηση µε όλες ή ορισµένες από τις προτάσεις που διατυπώθηκαν παραπάνω, το κόστος εργασίας στη 
χώρα µας θα καταστεί περισσότερο ανταγωνιστικό, γεγονός το οποίο θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και, συνεπώς, 
τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πάντως,  βασικό ζήτηµα αποτελεί το να καθοριστούν οι στόχοι και οι 
µειώσεις οι οποίες θα χορηγούνται σε αντάλλαγµα για την επίτευξη των στόχων αυτών. Συνεπώς, είναι σηµαντικό 
να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι οι οποίοι θα τεθούν πρέπει να είναι: 
 
i.  Ρεαλιστικοί 
 
ii. Εύκολα µετρήσιµοι και εφαρµόσιµοι (δηλ. ενώ θα πρέπει να υπάρχει αυστηρή εποπτεία δεν θα πρέπει να 
     απαιτούνται χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την επαλήθευση και κατακύρωση των κίνητρων). 
 
Παράλληλα, τα κίνητρα πρέπει να είναι σηµαντικά και ελκυστικά ώστε να ενθαρρύνουν τις ενδιαφερόµενες 
επιχειρήσεις να κάνουν τις πρόσθετες επενδύσεις που θα δώσουν ώθηση στην οικονοµία και την ανάπτυξη. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Το ζήτηµα της ανεργίας, που πλέον ξεπερνά το 22%, σε επίπεδο συνολικού πληθυσµού, και το 52% στην ηλικιακή 
οµάδα 16-24, αποτελεί πλέον σοβαρό πρόβληµα του οποίου η επίλυση δεν είναι εφικτή µέσω αποκλειστικά των 
επιχειρήσεων ή του κράτους. Απαιτείται η συντονισµένη προσπάθεια και συνεργασία όλων των φορέων. Τα θέµατα 
που απαιτούν άµεση αντιµετώπιση είναι τα εξής: 
 
•  Καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας (η οποία σήµερα υπερβαίνει το 36% και βαίνει διαρκώς διογκούµενη) και,  

    κατά συνέπεια, της εισφοροδιαφυγής   
 
•  Επανένταξη των µακροχρόνια άνεργων που προέρχονται από συρρικνούµενους τοµείς της οικονοµίας σε κλάδους  

    που έχουν δυναµική ανάπτυξης 
 
•  Αποτελεσµατική σύνδεση της δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, για την  

   ευκολότερη είσοδο των νέων σ’ αυτήν 
 
•  Αντιµετώπιση της έλλειψης δεξιοτήτων που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονοµίας –η οποία,  

    παρά την κρίση, φτάνει το 24%
1
 

 
•  Ανακοπή της αυξανόµενης διαρροής ταλέντων στο εξωτερικό (για εκπαίδευση ή εργασιακή αποκατάσταση), η  

    οποία εντείνει το υπάρχον πρόβληµα έλλειψης δεξιοτήτων.  
 
Οι προτάσεις που ακολουθούν συµβάλλουν στην αύξηση της Αποτελεσµατικότητας της Αγοράς Εργασίας και κατά 
συνέπεια στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Εθνικής Οικονοµίας, είναι πρακτικές και άµεσα 
πραγµατοποιήσιµες και στηρίζονται στα ακόλουθα:  
 
•  Την Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την στρατηγική Europe 2020

2
 

 
•  Την Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «New Skills for New Jobs»

3
 

 
•  Την στρατηγική πρωτοβουλία PARES

4
 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 
• Tις Ευρωπαϊκές Καλές Πρακτικές σχετικά µε τη συνεργασία ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού τοµέα στον τοµέα της  

     Απασχόλησης (Βλ. Παράρτηµα Α). 
 
1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
1.1. Εκσυγχρονισµός του Ρυθµιστικού Πλαισίου / ∆ραστική µείωση της γραφειοκρατίας σε ό,τι σχετίζεται µε την  
       πρόσληψη, απόλυση, ασφάλιση, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στον ιδιωτικό τοµέα 
 
1.2 Ουσιαστική εναρµόνιση του Ρυθµιστικού Πλαισίου µε την Κοινοτική Οδηγία 104/2008 και άρση των  
        αδικαιολόγητων περιορισµών ( Άρθρα 116 & 122 του Ν.4052/2012), η οποία θα επιτρέψει: 
 

- τη συµβολή των Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης (Ι∆ΕΑ) στη µείωση της αδήλωτης εργασίας και τη  
   δηµιουργία µίας αγοράς εργασίας στην οποία θα µπορούν (µέσω των Ι∆ΕΑ) να συµµετέχουν οµάδες που  
   σήµερα είναι αποκλεισµένες από αυτή (Βλ: The Contribution of Agency Work against Undeclared Work),  
 

- το πέρασµα από µία αναποτελεσµατική αγορά, η οποία ρυθµίζεται από τον νοµοθέτη, σε µία αγορά η οποία  
   λειτουργεί µε γνώµονα την αποτελεσµατικότητα των υγιών εταιρειών της αγοράς   
   (Βλ: Labor Market Performance &    Regulatory Environment) 
 

-  τη συνεργασία ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης (ΟΑΕ∆ κ.λπ.) και Ιδιωτικών Εταιρειών Απασχόλησης για  
   την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής πρωτοβουλίας PARES, µε  
   στόχο τη στενότερη σύνδεση των ανέργων και όσων αναζητούν εργασία µε την απασχόληση, σύµφωνα και µε   
   τις πλέον πρόσφατες προτάσεις του ΟΟΣΑ

5.
 

                                                           
1
 Manpower Talent Shortage Survey – Greece, 2011 - 

https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/cc62d50047395e0ca9c1eb1dc7731a4f/2011+Talent+Shortage+Survey_A4_Greece.pdf?MOD=AJPERES 
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

3
 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=822&langId=en 

4
 Partnership between Employment Services - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=991&langId=en 

5
 OECD Employment Outlook 2012 - http://www.oecd.org/document/46/0,3746,en_2649_33729_40401454_1_1_1_1,00.html  
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2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  

 
2.1. Συνεργασία των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης και των Ι∆ΕΑ: 
 

- για τη δηµιουργία και υποχρεωτική χρήση ενιαίας Εθνικής Βάσης ∆εδοµένων Ανθρώπινου ∆υναµικού, µέσω της  
  οποίας ∆ηµόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης και ιδιωτικές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε διαθέσιµους  
  υποψηφίους και οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή τι προσφέρεται και πού. 
 
- για την παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών (αξιολόγηση δεξιοτήτων ανέργων, προγράµµατα επαγγελµατικής  
  εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζοµένων για την παραµονή τους στην αγορά εργασίας – ως µισθωτοί ή ως  
  επιχειρηµατίες, coaching, mentoring, συµβουλευτική, διαχείριση σταδιοδροµίας ευπαθών κοινωνικών οµάδων),  
  µε στόχο την αύξηση όχι µόνο της απασχολησιµότητας και την ενίσχυση των προοπτικών ένταξης, αλλά και την  
  αύξηση της παραµονής στην αγορά εργασίας (Βλ: Παράρτηµα Α), σε συνεργασία µε τους Φορείς ∆ηµόσιας  
  Εκπαίδευσης, ΜΚΟ κ.λπ.  
 

2.2. Αναγνώριση των Ι∆ΕΑ ως άµεσων εργοδοτών και συµµετοχή τους στον Κοινωνικό ∆ιάλογο χωρίς  
        διαµεσολάβηση τρίτων 
 
 
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΛΕΝΤΩΝ 

 
3.1. Αναµόρφωση των υπαρχόντων Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στα πρότυπα του επιτυχηµένου 
       µοντέλου «Dual Learning» της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης (Βλ. Παράρτηµα Γ): 
 

- Ενίσχυση του κύρους των επαγγελµάτων, στα οποία οδηγεί η επαγγελµατική κατάρτιση. Παράλληλα, προβολή  
  της επαγγελµατικής κατάρτισης ως µιας ευκαιρίας για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας και γνώσεων σε  
  αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης.  
 
- Εφαρµογή των απαραίτητων προσαρµογών, προκειµένου το µοντέλο να λειτουργήσει στην πολυ-τεµαχισµένη  
  Ελληνική αγορά εργασίας 
 
- Σχεδιασµός Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε 2 Φάσεις: 
  Φάση 1: Εντοπισµός των δεξιοτήτων σε έλλειµµα, σε συγκεκριµένες επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας και µη 
  Φάση 2: ∆ηµιουργία προγραµµάτων, µεγάλο µέρος των οποίων αποτελεί η πρακτική µέσα στις παραπάνω 
  επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο αντιµετωπίζεται στοχευµένα το διαπιστωµένο έλλειµµα και παράλληλα 
  «καλλιεργείται» το ταλέντο, το οποίο θα αξιοποιηθεί αµέσως στην παραγωγική διαδικασία. 
 
- Συνεργασία µε εργοδότες και στις 2 φάσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί αφενός η κάλυψη των αναγκών  
   τους,   αφετέρου η ενεργή συµµετοχή τους στην επιτυχία των προγραµµάτων. Συµπληρωµατική παροχή  
   εκπαίδευσης / στήριξης στους εργοδότες για το πώς τα προγράµµατα θα είναι αµοιβαία επωφελή, για τους  
   ίδιους και τους εκπαιδευόµενους. 

  
3.2. Αναθεώρηση της διαδικασίας διάθεσης κοινοτικών πόρων στήριξης και προγραµµάτων ΕΣΠΑ για την ενίσχυση  
       της Απασχόλησης  
 

- Καθορισµός προϋποθέσεων επιδότησης: 
 
- Επιδότηση τοµέων µε προοπτική ανάπτυξης: Στόχευση τοµέων της οικονοµίας που έχουν διαπιστωµένη  
  δυναµική ανάπτυξης (Major Sectors και Rising Stars

6
), αντί για τη µη-στρατηγική, παθητική στήριξη ανέργων και  

  κλάδων υπό συρρίκνωση. 
 
- ∆ράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης που συνδέονται µε το ζητούµενο αποτέλεσµα: Με το δεδοµένο ότι πλέον η  
  κλασική διδασκαλία σε τάξη δεν είναι ούτε αποτελεσµατική, ούτε αποδοτική, τα υποψήφια προς επιδότηση  
  προγράµµατα θα πρέπει να περιλαµβάνουν αποδεδειγµένα αποτελεσµατικές µεθοδολογίες για την  
  «κατασκευή» των ταλέντων και των δεξιοτήτων σε ζήτηση.  
 
- ∆ιασφάλιση της ενεργής δέσµευσης των εργοδοτών: Στοχευµένες δράσεις συµβουλευτικής για την εξασφάλιση  
  της συµµετοχής και της συνεργασίας τους, υλοποιούµενες από επαγγελµατίες, µε διαπιστωµένη εµπειρία στη  
  δηµιουργία και διατήρηση δικτύων και την παροχή ουσιαστικής στήριξης και όχι από δαιδαλώδη συστήµατα που  
  αποµακρύνουν το παραγωγικό κοµµάτι προς όφελος των γραφειοκρατών.  
 
- ∆ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µέσω προγραµµάτων ενίσχυσης επιχειρηµατικότητας, τα οποία   
  περιλαµβάνουν:  

                                                           
6
 McKinsey&Company (2012), Greece 10 Years Ahead http://www.mckinsey.com/locations/athens/GreeceExecutiveSummary_new/pdfs/Executive_summary_English.pdf 
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- Επιλογή των τελικών ωφελούµενων έπειτα από αξιόπιστη, αντικειµενική αξιολόγηση των ικανοτήτων και της  
  κινητοποίησης που επιδεικνύουν (µέσα από αποδεδειγµένης εγκυρότητας και αξιοπιστίας προγράµµατα και  
  συστήµατα, που ήδη έχουν δουλέψει µε επιτυχία στο εξωτερικό). 
 
- ∆ιαρκή, συστηµατική στήριξη (Coaching, Mentoring, ∆ικτύωση) των νέων επιχειρηµατιών, µέσω καινοτόµων  
  λύσεων και εργαλείων δικτύωσης.                                    

 
3.3.  Επανεξέταση του συστήµατος χορήγησης επιδοµάτων ανεργίας: το δικαίωµα πρόσβασης του ανέργου στο  
          επίδοµα πρέπει να είναι άµεσα συνδεδεµένο µε την ενεργή και αποδεδειγµένη αναζήτηση εργασίας (σύµφωνα  
          µε την κοινή ορολογία της ΕΕ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 
- The Dutch Case Study 
 
Until 1998 there was no cooperation between Public Employment Services (PES) & Private Employment Agencies 

(PrEAs). 

Today their cooperation includes areas as diverse as: 

- Registration and Management of Vacancies, through a specially developed online platform, the HR-XML  

 Vacancy Exchange. In 2010: 

o 22 % of all vacancies received by PES were delivered through HR-XML 

o 94 % of all vacancies delivered through HR-XML came from private employment services 

- Information Exchange 

- Labour Market Transparency 

- Development of Competences (Employees) 

- Development of Competences (Job Seekers) 

- Validation of Skills 

- Activation and Guidance 

Specific initiatives developed within this cooperation that can be considered as Best Practice include: 

- In-house “temp shops” in PES competence centres and “Temp Work Day” 

- Targeted CV transfer of ‘placeable high profiles’ to PrEAs 

- Enriched Outplacement Initiative 

o Two agreements on the activation of senior unemployed, in 2008 & 2011 

o Establishment of Outplacement Quality Certificate (CERTO) to ensure the quality of service  

  provided by PrEAs in 2009 

o 32 quality certificates were awarded to outplacement offices 

o 3/4 of outplacement participants is satisfied with the quality of outplacement Guidance 

o Certified outplacement offices achieve a 76% employment  

 
- The French Case Study: From Competition to Close, Productive Cooperation  
 
Until 1994, the French Public Employment Services (Pôle Emploi) considered Private Employment Agencies (PrEAs) 

as competitors. In 1994 a cooperation agreement was signed for the first time between Pôle Emploi and PRISME, 

the national federation of PrEAs.  

The main objectives initially were to: 

- Exchange Information on Labor Trends 

- Share job vacancies and candidates 

In 2005, a new law officially recognized that “Temporary Work Agencies participate to the Public Employment 

Services”. Following that, Pôle Emploi was allowed to subcontract job placements to PrEAs. 

In 2008: 

- 623,900 job vacancies were sent by PrEAs to Pôle Emploi; among these, 116,247 were for open ended  

 contracts or long fixed term contracts (longer than 6 months) 

- PrEAs conducted 9,600 skills assessments on behalf of Pôle Emploi 

 In 2009 and 2010 Pôle Emploi worked closely with PrEAs to help 320,000 long-term unemployed to re-enter  

 the labor market. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B 

 
 

The Contribution of Agency Work to the Fight against Undeclared Work 
 

 
 
 
 

Labor Market Performance & Regulatory Environment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Eurociett (2011), Adapting to Change - How private employment services facilitate adaptation to 
change, better labour markets and decent work  
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The Denmark Example:  

Young people can either carry 

through a 3-year upper secondary 

education, or a 4-year vocational 

education. In the vocational 

educations the majority of the young 

people are employed in an internship 

at a company. It is a mainly a 

company-based model, generally 2/3 

in company and 1/3 at school. With 

the economic crisis, the number of 

students searching for training 

agreements increased from 3,601 

students in 2008 to 8,200 in 2011.  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 
Future Skills Need & Skills Mismatch 
 
Looking into the future, the demand for labour with high and medium qualifications is projected to rise.  
The share of jobs employing those with high-level qualifications will increase from 29% in 2010 to about 35% in 2020. 
The share of jobs employing those with medium-level qualifications will remain very significant (around 50%). 

 
 
In the same period, the share of jobs employing those with low qualifications will decrease from 20% to less than 15%.  
In other words, the demand for labour with a further education will rise and the demand for unskilled labour will 
decrease. As is the case today, the demand for vocationally trained workers will remain high and constitute a core 
workforce in Europe.  
The unemployment rate of the EU now stands at 10.1%. This corresponds to more than 24 million men and women 
without jobs. At the same time, there were 2.2 million unfilled vacancies in the EU in the first quarter of 2011. More 
than a million in Germany and more than 450,000 in the UK. The explanation for these conflicting figures is a clear 
mismatch between the supply and demand of skills. The fact that educational systems’ outputs often do not 
correspond to labour market needs contributes to unemployment, in particular among the young.  
 
Dual Learning System in Europe 
 

- Countries with well established dual systems (e.g. Austria, Denmark, Germany, the Netherlands,  
 Norway and Switzerland)  
Driven by a fruitful social dialogue these countries have established efficient dual learning systems over a long period 
of time. They all have in common the practice of work-based vocational education, where apprentices alternate 
between being at school and being in a company. A large share of the education takes place working and learning in a 
company. There is a contract between company and apprentice as well as a strong involvement of employers in the 
system in general (e.g. participating in establishing curricula, taking on strong financial and organisational 
responsibility).  
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As can be seen in the graph below, there is an indication of a correlation between practicing a dual system 
(where apprentices spend a large share of their education in a company) and low youth unemployment. 
 
 

 
 
One explanation for this might be that the dual approach is a safe career path for young people. For example in 
Denmark young people who have carried through an apprenticeship are typically the first to be hired. That is before 
graduates who have not gained practical experience of the labor market. The reason is that companies prefer to 
recruit young people with professional experience and trained according to labor market needs.  
 

- Other countries with dual systems; e.g. Czech Republic, France, Hungary, Ireland, Poland and United  
 Kingdom  
 
In these countries young people also have the opportunity to work as an apprentice in a company. But 
apprenticeships are not as widespread as among countries with well established dual systems. Moreover, the amount 
of time spent in a company throughout the training period is often shorter and the links between schools and 
companies are less developed.  
 

- Challenges and obstacles for countries without or with underdeveloped dual systems: e.g. Cyprus,  
 Greece, Italy, Latvia, Portugal and Romania  
 
Many member states have adopted the European Union recommendation on spreading the apprenticeship approach. 
But it is complicated to set up a dual system because, among other reasons, there are a number of initial costs.  
For example, a business fabric mainly based on micro, small and medium companies may require financial and 
organisational support to conceive and put in place appropriate structures.  
These countries predominantly have school-based vocational systems and little contact with companies. 
 
Source: Business Europe, 2012 - Creating Opportunities for Youth  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η µείωση του επιπέδου της κοινωνικής προστασίας -λόγω της ανεργίας, των δηµογραφικών παραγόντων, κλπ. – έχει 

οδηγήσει αναπόφευκτα στην αναζήτηση νέων προτύπων κοινωνικής ασφάλισης παγκοσµίως. Έχει ήδη καταστεί 

σαφές στις κυβερνήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους ότι ο υποβιβασµός της ευηµερίας παράκαµψη δεν είναι η 

σωστή µέθοδος για τη µείωση των κοινωνικών κινδύνων και για την καταπολέµηση της φτώχειας. 

Είναι γεγονός ότι διάφορες εταιρίες έχουν πειστεί, σε βάθος χρόνου, ότι  τα διάφορα συστήµατα επικουρικής 

ασφάλισης δεν µπορούν µεν να υποκαταστήσουν πλήρως το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης αλλά µπορούν να το 

συµπληρώσουν επαρκώς. Επιπλέον, οι πολιτικοί αντιλαµβάνονται σταδιακά ότι η δηµιουργία προνοµίων τα οποία 

ισχύουν για επιλεγµένες κοινωνικές οµάδες, δεν είναι δυνατόν µπορεί να εξαλείψουν τη δυσαρέσκεια και τη 

δηµιουργία των νέων απαιτήσεων.  

Οι κοινωνικοί εταίροι ανακάλυψαν τα πλεονεκτήµατα του κοινωνικού διαλόγου, και τη χρησιµότητα της 

διαπραγµάτευσης επάνω σε εναλλακτικά µέτρα κοινωνικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξε νέες 

φόρµουλες για τη µείωση των ανισοτήτων και την προώθηση κοινωνικών πρωτοβουλιών, παράλληλα µε την «ανοικτή 

µέθοδο συντονισµού» όσον αφορά τα συστήµατα κοινωνικής προστασίας. Μια νέα εποχή έχει αρχίσει για τα 

συνταξιοδοτικά ταµεία και βασίζεται στην κεφαλαιοποίηση και όχι στο διανεµητικό σύστηµα.  Ιδιωτικά συστήµατα 

κοινωνικής ασφάλισης τα οποία εφαρµόζονται µε κρατική επίβλεψη  εµφανίστηκαν στον βιοµηχανοποιηµένο κόσµο 

και ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραµµές, όπως ενδεικτικά η οδηγία 2003/41/ΕΚ για τις δραστηριότητες και την 

επίβλεψη των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών (οδηγία IORP) 

καθώς επίσης και η πρόσφατη «Λεύκη Βίβλος».  

Ο Έλληνας νοµοθέτης θέσπισε µε το Νόµο 3029/02 τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης, επέβαλε µε το Νόµο 

4052/12 τη συγχώνευση των προβληµατικών συστηµάτων επικουρικής ασφάλισης σε ένα δηµόσιο οργανισµό 

κοινωνικής ασφάλισης και εξοµοίωσε τα λοιπά συστήµατα µε φορείς επαγγελµατικής ασφάλισης. Παρόλα αυτά, το 

υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο απέχει πολύ από το επιθυµητό. 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

Η Υποεπιτροπή για τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά ταµεία εντόπισε -µεταξύ άλλων-τα ακόλουθα θέµατα που 

πρέπει να εξεταστούν: 

 

- Η απλοποίηση του Νόµου όσον αφορά στην ευελιξία και την επιτάχυνση των διαδικασιών ίδρυσης των ΤΕΑ, καθώς 

και τη συµµόρφωση και τους κανονισµούς επίβλεψης. 

 

- Οι πληροφορίες από τους κοινωνικούς εταίρους αναφορικά µε εργασιακά και φορολογικά πλεονεκτήµατα από τη 

δηµιουργία των ΤΕΑ. 

 

- Η επικύρωση από το νόµο των υφιστάµενων υπουργικών αποφάσεων για φορολογικά κίνητρα (απαλλαγές) στην 

είσπραξη των εισφορών και τη λήψη παροχών σε χρήµα. 

 

- Τα ποιοτικά πρότυπα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από συµβουλευτικές εταιρίες µε στόχο να διευκολυνθεί η 

σύνταξη αξιόπιστων νοµικών και αναλογιστικών µελετών. 

 

- Η καθηµερινή διαχείριση, διαµόρφωση ατοµικών λογαριασµών και µηχανογραφικές υπηρεσίες. 

 

- Η κάλυψη αντασφάλισης συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων. 

 

- Οι επενδυτικές υπηρεσίες και ανάπτυξη εξατοµικευµένων επενδυτικών εργαλείων. 

 

- Οι ανάγκες επικοινωνίας και βοήθεια των πελατών, καθώς και η συµµετοχή εκπροσώπων των ασφαλισµένων σε 

ορισµένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 

- Να δοθεί η δυνατότητα σε φορείς  όπως Ασφαλιστικές Εταιρίες, Τράπεζες ή Εταιρίες Συντάξεων  να ιδρύουν και να 

διαχειρίζονται ΤΕΑ κατά τα διεθνή πρότυπα κάτω από ένα σταθερό εποπτικό πλαίσιο.  
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

1 -. Βασική Νοµοθεσία [L. 3029/02] 

 

2 -.Οδηγία 2003/41/ΕΕ για τις δραστηριότητες και την επίβλεψη των ιδρυµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες  

      επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών παροχών 

 

3 -. Λευκή Βίβλος: ατζέντα η οποία αφορά στις επαρκείς , ασφαλείς και βιώσιµες συντάξεις, COM (2012) 55 τελικό,  

      16.2.2012 

 

4 -.Το πρώτο Επαγγελµατικό Ταµείο στην Ελλάδα - TEA YΠ. ΟΙΚ. Με το νόµο (ΦΕΚ 727 / Β '/ 14.5.2004) 

 

5 -. Σηµαντικά έγγραφα σχετικά µε τα φορολογικά κίνητρα.: 

α. Το Ευρωπαϊκό Φορολογικό Πλαίσιο για τα επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα  

 Υπουργείο Οικονοµικών AP20778/515DKP/15.05.06. 

β. Φορολογικά κίνητρα για τη δηµιουργία των ελληνικών ΤΕΑ  

 Υπουργείο Οικονοµικών ΑP1061032/1237/A0012/21.10.02. 

γ. Φορολογικά κίνητρα για τη δηµιουργία των ελληνικών ΤΕΑ  

 Υπουργείο Οικονοµικών AP1055170/1170/A0012/09.07.03.  

 

6 -. ∆ιαπιστώσεις Συνεδρίου Labor & Insurance 2011 µε θέµα: “H Επαγγελµατική Ασφάλιση και οι Προοπτικές της στο  

      Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον». 
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Καθηγητής Κωνσταντίνος Κρεµαλής, Πρόεδρος Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεµάτων 
Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο 

 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

Βασικοί στόχοι του Συνεδρίου ήταν τρεις: Η επισήµανση των αναγκών και επιθυµιών συµπληρωµατικής 

ασφάλισης από τις επιχειρήσεις-µέλη του Ελληνο-Αµερικανικού Επιµελητηρίου, η επαλήθευση της υπόθεσης ότι 

ιδιωτική και επαγγελµατική ασφάλιση δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικοί θεσµοί και η διαπίστωση των σηµείων 

ανεπάρκειας του ιδρυτικού νόµου της επαγγελµατικής ασφάλισης (Ν. 3029/02) κάτω από συνθήκες αυξηµένης 

ανεργίας και ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν στο ακέραιο µε τη διαφωτιστική 

ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο σχετικό ερωτηµατολόγιο, µε την αντιπροσωπευτικότητα και τη 

διεπιστηµονικότητα των εισηγητών που ανέλυσαν τη θεµατολογία από θεωρητική και πρακτική άποψη και µε τις 

συγκεκριµένες διαπιστώσεις ελλείψεων του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου.  

Από τις εισαγωγικές τοποθετήσεις, τις εµπεριστατωµένες οµιλίες και τις πλούσιες συζητήσεις προέκυψαν οι 

ακόλουθες ενδεικτικές διαπιστώσεις: 

1. Οι επιχειρήσεις, για διαφορετικούς λόγους, δεν αισθάνονται ασφαλείς από τα ισχύοντα συστήµατα 

κοινωνικής, επαγγελµατικής και ιδιωτικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση έπαψε να είναι στοιχειωδώς 

ανταποδοτική και σε ορισµένες περιπτώσεις δεν είναι καν αναλογική κάτω από τη διαρκή συµπίεση των δηµόσιων 

δαπανών. Η επαγγελµατική ασφάλιση δεν αναπτύχθηκε στη χώρα µας, γιατί η ίδρυση των Ταµείων Επαγγελµατικής 

Ασφάλισης (ΤΕΑ) συνδέθηκε µε αυστηρές αριθµητικές προϋποθέσεις και γιατί η πολιτεία δεν ρύθµισε από την αρχή 

µε σαφήνεια τα σχετικά φορολογικά κίνητρα. Η ιδιωτική ασφάλιση πέρασε µία κρίση αντοχής και αξιοπιστίας, ιδίως 

σε περιπτώσεις πληµµελούς εποπτείας και ανεπίκαιρων επενδύσεων αλλά παρόλα αυτά παραµένει δηµοφιλής ως 

άξονας συµπληρωµατικής ασφάλισης.  

 2. Οι αρνητικοί δείκτες στην χώρα µας όσο αφορά τις δηµογραφικές εξελίξεις, τον διογκωµένο δηµόσιο τοµέα 

και την αγορά εργασίας αποτελούν –πέρα της χρηστής διαχείρισης- τους σηµαντικότερους παράγοντες όσο αφορά 

την βιωσιµότητα του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης αλλά και οποιουδήποτε άλλου συµπληρωµατικού θεσµού. 

Ειδικά όσο αφορά την κοινωνική ασφάλιση στην Ευρώπη απαιτούνται σήµερα 2,8 εργαζόµενοι για κάθε συνταξιούχο 

έναντι µόνο 1,6 στην Ελλάδα µε αρνητικές προοπτικές για όλη την Ευρώπη µιας και οι παράµετροι από τις οποίες 

εξαρτάται η βιωσιµότητα ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι:  

- το προσδόκιµο όριο ζωής το οποίο και αυξάνεται συνεχώς,  

- το εργατικό δυναµικό το οποίο και µειώνεται και συνεπώς απαιτείται άλλη πολιτική όσο αφορά το 

δηµογραφικό η/και το µεταναστευτικό,  και  

- οι ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αυξάνονται συνεχώς και καθίστανται πλέον σχεδόν ασύµφορες και για 

τους εργαζόµενους αλλά και τους εργοδότες  

3. Στις ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις από τις απαντήσεις στο σχετικό ερωτηµατολόγιο ανήκουν: η πρόταση (σε 

ποσοστό 78%) να αντικατασταθεί η υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση µε ένα άλλο φερέγγυο ασφαλιστικό σχήµα, 

χωρίς να έχει σηµασία ποιο θα είναι αυτό. Αντίθετα, ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό (63%) επιθυµεί να διατηρηθούν οι 

παροχές εφάπαξ στη σηµερινή τους κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, το πλαίσιο εποπτείας των ταµείων κοινωνικής 

ασφάλισης κρίνεται, σχεδόν από όλους, ανεπαρκές και αδιαφανές. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν σε ένα µεγάλο 
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ποσοστό 66% να προτιµούν το θεσµικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, µε ένα 

ποσοστό 31% δηλώνουν ότι την εµπιστεύονται λίγο. Μάλιστα, ένα µικρό ποσοστό επιχειρήσεων (11%) συνιστά να 

χρηµατοδοτείται η ιδιωτική ασφάλιση από ένα τµήµα υποχρεωτικών και από ένα τµήµα προαιρετικών εισφορών, 

χωρίς το σύνολο να υπερβαίνει το σηµερινό ύψος. 

4. Στις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και τοποθετήσεις από τις εργασίες του Συνεδρίου ανήκουν ενδεικτικά και 

τυχαία:  

• Η ασφαλιστική και εργασιακή µεταρρύθµιση είναι αναγκαίες για την εµπέδωση ασφάλειας στους 

εργαζόµενους, για την βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος σε ορίζοντα τουλάχιστον 20ετίας, για 

την εξασφάλιση της αναγκαίας ανταποδοτικότητας, αλλά και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

Ελληνικής οικονοµίας.  

  (Γ. Γραµµατίδης, Πρόεδρος Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου) 

• Η ανάγκη να εξοµειωθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες που ασκούν τον κλάδο συνταξιοδοτικών προγραµµάτων 

µε τους φορείς ΤΕΑ, αφού γίνει η κατάλληλη νοµοθετική ρύθµιση, όπως συµβαίνει επιτυχηµένα σε όλη την 

Ευρώπη. Η δυσκαµψία του νόµου για την επαγγελµατική ασφάλιση και η έκπτωση των σχετικών δαπανών 

κατά 20%, ενώ πριν από το µεσοπρόθεσµο εξέπιπτε το 100%  

 (Γ. Κώτσαλος, Πρόεδρος, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Interamerican 

Group)  

• η µη προβλέψιµη κρίση στις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν κρατικά οµόλογα, σε αντίθεση µε την 

επαγγελµατική κινητικότητα που ευνοεί την επαγγελµατική ασφάλιση  

 (Χ. Μέγας, ∆ηµοσιογράφος, Ελευθεροτυπία)  

• η ανάγκη κρατικών κινήτρων για την επαγγελµατική ασφάλιση, καθώς και η διασπορά των κινδύνων και η 

ενίσχυση της διαφάνειας  

  (Ι. Σαριβουγιούκας, Υποδιοικητής, Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - ΙΚΑ) 

• ο συσχετισµός των ΤΕΑ µε την οικονοµική κρίση και η επανεκκίνηση της οικονοµίας µε επενδύσεις και 

βελτίωση της παραγωγικότητας ως µόνη ελπίδα  

 (Ν. Νικολόπουλος, Βουλευτής, Τοµεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νέα ∆ηµοκρατία) 

• η ανάγκη να εξετάζονται τα προβλήµατα µέσα στο περιβάλλον τους και όχι µε διάθεση ψυχανάλυσης  

 (Χρ. Κοψίνη, ∆ηµοσιογράφος, Καθηµερινή)  

• η µεταµόρφωση των εργασιακών σχέσεων από τη ρύθµισή τους µε το τυπικό Εργατικό ∆ίκαιο στο ευέλικτο 

∆ίκαιο της Απασχόλησης, καθώς και η τάση εξοµοίωσης των εργασιακών ρυθµίσεων στις ∆ΕΚΟ µε τα ισχύοντα 

στον ιδιωτικό τοµέα που διαψεύδει το επιχείρηµα ότι στην Ελλάδα επικρατούν ακόµα ανελαστικές εργασιακές 

σχέσεις  

 (Ι. Κουκιάδης, Πρόεδρoς, Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας ∆ηµοσίου)  

• η ανησυχητική δηµογραφική εξέλιξη, που ανατρέπει τη σχέση εισφερόντων και δικαιούχων παροχών, αφού 

το προσδόκιµο ζωής αυξάνεται συνεχώς και η µετανάστευση των εξειδικευµένων εργαζοµένων συµβάλλει 

στην κάλυψη θέσεων από αλλοδαπούς εργαζοµένους  

 (Β. Κουσία, Πρόεδρος & ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος, ManpowerGroup)  

• η δηµιουργία συνεργασιών µεταξύ ιδιωτικής και επαγγελµατικής ασφάλισης µε πιο ενεργό ρόλο των 

πιστωτικών ιδρυµάτων, µε προσεκτικό outsourcing σε επιχειρήσεις διαχείρισης κεφαλαίων, συµβούλων 

επενδύσεων κ.λ.π. και µε σαφή νοµοθετική ρύθµιση των συναφών θεσµών  

 (Κ. Κρεµαλής, Πρόεδρος, Επιτροπή Ασφαλιστικών & Εργασιακών Θεµάτων, Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό 

Επιµελητήριο, ∆ιαχειριστής Εταίρος, Κρεµαλής ∆ικηγορική Εταιρία)  
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• η ανάγκη αντιµετώπισης της επαγγελµατικής ασφάλισης ως µακροχρόνιου διακριτού ασφαλιστικού πυλώνα 

και όχι ως απλού συνταξιοδοτικού προϊόντος, καθώς στην επαγγελµατική ασφάλιση οι κίνδυνοι είναι 

λιγότεροι, π.χ. δεν υπάρχουν κίνδυνοι πιστωτικοί, ούτε και κίνδυνοι πτώχευσης του εργοδότη ή της 

ασφαλιστικής εταιρείας  

 (Χ. Φύτρος, Αναλογιστής & Χρηµατοοικονοµικός Αναλυτής, Prudential ΕΠΕ)  

• η επαγγελµατική ασφάλιση δίνει περισσότερες επιλογές και ευελιξίες στους ενδιαφεροµένους, 

αποδεσµεύοντας κρατικές δαπάνες και αξιοποιώντας το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα µε φορολογικά κίνητρα  

 (Π. Παπαρρηγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοµικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών) 

• ο βαθµός ικανοποίησης των εργαζοµένων για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα είναι χαµηλός, µε ανεπαρκή 

εποπτεία και µε προοπτική µείωσης των παροχών  

 (Μ. Πηλείδης, Senior Partner, Deloitte - Hadjipavlou, Sofianos & Cambanis S.A.) 

• Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, πιστεύει ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση πρέπει να έχει θεσµικό ρόλο στο Σύστηµα 

Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος να συνδυάζεται µε ένα 

      σύστηµα φορολογικών ελαφρύνσεων.  

       (Γ. Βλασσόπουλος, ∆ιευθυντής Οµαδικών Ασφαλίσεων Ζωής, Υγείας & Συντάξεων, Metlife Alico Ελλάδος) 

  

• η σύγχρονη απαίτηση για αλλαγή νοοτροπίας σύµφωνα µε τις αρχές της κοινωνικής οικονοµίας, ώστε να 

αυξηθεί ο αριθµός των καλυπτόµενων από την επαγγελµατική ασφάλιση που είναι 45.000,00 περίπου στην 

Ελλάδα, αντί των 85 εκατ. περίπου στην ΕΕ  

 (Σ. Φρεµεντίτης, ∆ηµοσιογράφος, EΡΤ) 

• η αυξηµένη εποπτεία των ΤΕΑ ως προς την ίδρυση και λειτουργία µε έµφαση στη βιωσιµότητα και η 

απαγόρευση διευκολύνσεων που την κλονίζουν, π.χ. δάνεια, πρόωρες εξαγορές κλπ  

 (Ε. Κουσκουνά, Πρόεδρος, Εθνική Αναλογιστική Αρχή)  

• η προτίµηση της Ελληνικής νοµοθεσίας να δώσει χαρακτηριστικά συνεταιριστικής οργάνωσης στην 

επαγγελµατική ασφάλιση, ενώ στην Ευρώπη τα ΤΕΑ αποτελούν συνήθως εργοδοτική πρωτοβουλία µε κάλυψη 

φερεγγυότητας σε πραγµατικό χρόνο και µε διάκριση σε διάφορες κατηγορίες, π.χ. κλάδους, επαγγέλµατα  

 (Π. Ζαµπέλης, Πρόεδρος, ΤΕΑ ΕΛΤΑ, Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, AON Hewitt)  

• η θετική εµπειρία του ΤΕΑ υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών, το οποίο διαδέχθηκε οµαδικό 

ασφαλιστήριο µε κόστος λειτουργίας 40% των εσόδων του και η απροθυµία ασφαλιστικών εταιρειών -µολονότι 

έγινε έρευνα αγοράς- που να προσφέρουν αντίστοιχα ασφαλιστικά προϊόντα µε χαµηλότερες δαπάνες ή 

υψηλότερες παροχές  

 (Τ. Αλεξιάδης, Αντιπρόεδρος, ΤΕΑ Υπουργείου Οικονοµικών)  

• η εµπειρία του ΤΕΑ προσωπικού της Ιnteramerican, το οποίο βελτίωσε την εργασιακή ειρήνη και κατέστησε 

την εργοδοτική επιχορήγηση πράξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης  

 (Α. Παναγιώτου, ∆ιευθυντής, ΤΕΑ Ιnteramerican)  

• η εµπειρία του ΤΕΑ των οικονοµολόγων, το οποίο ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος και προσφέρει, πέραν της εφάπαξ παροχής, αλληλοβοήθεια µεταξύ των µελών του (µε αποζηµίωση 

κοινωνικού χαρακτήρα µέχρι 20.000,00 ευρώ), υποκείµενο σε πολλαπλούς ελέγχους του σχετικού αµοιβαίου 

κεφαλαίου από ορκωτούς λογιστές, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή κλπ.  

 (Κ. Τζινιέρης, Πρόεδρος, ΕΤΑ Οικονοµολόγων-ΕΤΑΟ) 
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• Το νέο θεσµικό πλαισίου για την επαγγελµατική ασφάλιση θα πρέπει να περιλαµβάνει: 

 

o Τον σαφή προσδιορισµό, το ρόλο της επαγγελµατικής ασφάλισης και των καλύψεων που µπορεί να 

προσφέρει, χωρίς να υποκαθιστά τη δηµόσια ασφάλιση και το χαρακτήρα τους. 

 

o Τη διαµόρφωση κανόνων για τη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης, µε αποτελεσµατική εποπτεία και 

ενίσχυση της φερεγγυότητας τους. 

 

o Την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο συγκεκριµένο επίπεδο, έτσι ώστε να 

δηµιουργούνται συµφωνίες µεταξύ φορέων εργαζοµένων και εργοδοτών για συµµετοχή στην 

χρηµατοδότηση των επαγγελµατικών ταµείων. 

 

o Τη θεσµοθέτηση κανόνων που δεν εµποδίζουν την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, µε την µεταφορά 

δικαιωµάτων µε την µορφή διαδοχικής ασφάλισης.  

 

o Την παροχή κινήτρων κυρίως φορολογικών αλλά και άλλων όπως είναι η δηµιουργία ελκυστικών 

προγραµµάτων για περιόδους ανεργίας και βελτίωσης των καλύψεων. 

          (Γ. Κουτρουµάνης, Υπουργός, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης) 

 

Επιπλέον, ξένοι οµιλητές παρουσίασαν την εξέλιξη του εργατικού δυναµικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι 

µόνο (Hultin), καθώς και τη δυνατότητα συνύπαρξης της κύριας και της συµπληρωµατικής ασφάλισης µε 

συµµετοχικούς θεσµούς και ατοµικά αποταµιευτικά προγράµµατα (Hügelschäffer). Ίσως έλλειψε ο γαλλικής 

πρακτικής θεσµός της οργανωµένης αλληλοβοήθειας, όπως και η αλλοδαπή εµπειρία συνεργασίας δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα, π.χ. στην Κίνα, αλλά µια διεύρυνση σε τέτοια έκταση θα ξεπερνούσε τις προδιαγραφές της 

συνεδριακής εκδήλωσης.  

Σε κάθε περίπτωση κοινή διαπίστωση των συµµετεχόντων ήταν ότι ανοίγει ο δρόµος για εγχώριες και ξένες 

επενδύσεις, ύστερα µάλιστα και από τη θετική διαβεβαίωση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γ. 

Κουτρουµάνη ότι σύντοµα θα υπάρξει ένα νέο θεσµικό πλαίσιο στο χώρο της συµπληρωµατικής ασφάλισης και 

ενίσχυση των συλλογικών διαπραγµατεύσεων, έτσι ώστε να δηµιουργούνται συµφωνίες µεταξύ φορέων 

εργαζοµένων και εργοδοτών για συµµετοχή στη χρηµατοδότηση των επαγγελµατικών ταµείων. 

5. Τέλος, εξαγγέλθηκε η επεξεργασία των διαπιστώσεων του Συνεδρίου από την Επιτροπή Ασφαλιστικών και 

Εργασιακών Θεµάτων του Ελληνο-Αµερικανικού Επιµελητηρίου µε την οργάνωση workshops / forum διαλόγου µέσω 

site, webinars κ.λ.π., προκειµένου να ακολουθήσει το 2012 ένα νέο διευρυµένο Συνέδριο µε στόχο συγκεκριµένες 

προτάσεις και όχι απλές διαπιστώσεις. Τότε, θα µπορεί να γίνει λόγος και για ένα συγκροτηµένο µοντέλο 

συµπληρωµατικής ασφάλισης µε αξιοποίηση όλων των συναφών θεσµών.  

********** 

 

 

 


