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Α. Ιζηορικές και άλλες διαπιζηώζεις
Τν ειιεληθό αζθαιηζηηθό ζύζηεκα έρεη ηζηνξία 75 ρξόλσλ πεξίπνπ,
αθνύ ν Ν. 6298/1934 ίδξπζε ην ΙΚΑ θαη θαζόξηζε ηε θηινζνθία ηνπ
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο.

Η αξρηθή, κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ζπλέπεζε κε ηελ νηθνλνκηθή
αλνηθνδόκεζε ηεο Διιάδαο θαη ηελ αζηπθηιία, πνπ πξνζέζεζε λένπο
αλζξώπνπο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, βειηηώλνληαο ζεκαληηθά ην ιόγν
εμάξηεζεο ζπληαμηνύρσλ/ αζθαιηζκέλσλ θαη δεκηνπξγώληαο κεγάια,
αιιά πξόζθαηξα, πιενλάζκαηα ζηα Αζθαιηζηηθά Τακεία.
Απηά ηα πιενλάζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, δεκηνπξγώληαο λέα απαζρόιεζε θαη λέεο
εηζθνξέο.

Α. Ιζηορικές και άλλες διαπιζηώζεις
Ο δεκνγξαθηθόο δείθηεο εμάξηεζεο (αξηζκόο αηόκσλ ειηθίαο άλσ ησλ
65 πξνο ηνλ αξηζκό ησλ αηόκσλ ειηθίαο 15 έσο 64) άξρηζε λα
ρεηξνηεξεύεη από ηε δεθαεηία ηνπ 1960.
Τν 1961 ήηαλ 12,8%, ην 1971 ήηαλ 19,6%, ην 1981 ήηαλ 23,2%, ην
1991 ήηαλ επίζεο 23,2%, ην 2001 ήηαλ 27,3% θαη ην 2007 ήηαλ 30%.
Όκσο, ε αύμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρόιεζε (αύμεζε ηεο
ζπκκεηνρήο
ησλ
γπλαηθώλ,
κεηαλάζηεπζε)
ζπγθξάηεζε
ηε
ρεηξνηέξεπζε
ηνπ
αζθαιηζηηθνύ
δείθηε
εμάξηεζεο
(αξηζκόο
ζπληαμηνύρσλ πξνο αξηζκό αζθαιηζκέλσλ) παξά ηε γεληθή ηάζε γηα
λσξίηεξε ζπληαμηνδόηεζε. Παξά ηαύηα, ην νξγαληθό απνηέιεζκα ηνπ
ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (εηζθνξέο κείνλ ζπληάμεηο)
επηδεηλώζεθε ζεκαληηθά ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζηαζεξνπνηήζεθε ηε
δεθαεηία ηνπ 1990 θαη επηδεηλώζεθε εθ λένπ ηε δεθαεηία ηνπ 2000.
Σπκπεξαζκαηηθά, ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ε αηηία ηεο ρεηξνηέξεπζεο
ηνπ νηθνλνκηθνύ ηζνδπγίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ήηαλ
ε κεγάιε αύμεζε ησλ ζπληάμεσλ αλά ζπληαμηνύρν, πνπ ππεξέβε ηελ
αύμεζε ησλ ζπλνιηθώλ εηζθνξώλ θαηά θεθαιή, παξά ην γεγνλόο όηη νη
δπζκελείο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο εμνπδεηεξώζεθαλ από ηελ αύμεζε
ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ απαζρόιεζε.

Α. Ιζηορικές και άλλες διαπιζηώζεις
Τν πξόβιεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη πξσηίζησο καθξννηθνλνκηθό,
ππό ηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο πόξσλ από ηε κηα γελεά ζηελ άιιε, από ηνπ
εξγαδόκελνπο ζηνπο ζπληαμηνύρνπο.

Βεβαίσο είλαη θαη πξόβιεκα δεκνζηνλνκηθό, εθ’ όζνλ ην ζύζηεκα θνηλσληθήο
αζθάιηζεο αλήθεη ζηε γεληθή θπβέξλεζε θαη ηα ειιείκκαηά ηνπ επηβαξύλνπλ
ην δεκνζηνλνκηθό έιιεηκκα.
Δίλαη επίζεο πξόβιεκα θνηλσληθό, ζην βαζκό πνπ ην γήξαο ζπλδέεηαη κε ηε
θηώρεηα αιιά θαη εμ αηηίαο (α) ηνπ γεγνλόηνο όηη ππάξρεη κεγάιε αληζόηεηα
θαη εληόο ησλ Τακείσλ θαη (β) ηεο γεληθόηεξεο αλαπνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ
θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο ηεο ρώξαο, πνπ ελώ δαπαλά πόξνπο σο πνζνζηό ηνπ
ΑΔΠ θνληά ζην κέζν όξν ηεο Δπξσδώλεο, δελ θαηνξζώλεη λα κεηώζεη
νπζηαζηηθά ην πνζνζηό ηεο θηώρεηαο.
Τέινο είλαη θαη πξόβιεκα δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο, ιόγσ θαηαθεξκαηηζκνύ,
έιιεηςεο ηθαλώλ δηαρεηξηζηώλ, ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη, ηειηθά,
κεγάιεο εηζθνξνδηαθπγήο ιόγσ αδήισηεο εξγαζίαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό
όηη κόλν ην ΙΚΑ δηαζέηεη έλα ζύλνιν αμηόπηζησλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ, ν δε
ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπληαμηνύρσλ δελ είλαη γλσζηόο κε αθξίβεηα, παξά
κόλν νη επηηαγέο πνπ πιεξώλνληαη.

Α. Ιζηορικές και άλλες διαπιζηώζεις
Όιεο νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ηειεπηαίαο, έγηλαλ ρσξίο αθξηβή πνζνηηθά ζηνηρεία. Με άιια
ιόγηα, ην αζθαιηζηηθό ζύζηεκα ηεο Διιάδαο, ζεσξείηαη θαη
νηθνλνκηθά
αλαπνηειεζκαηηθό
(ειιείκκαηα,
έιιεηςε
δηαθάλεηαο) θαη θνηλσληθά άδηθν (κεγάιεο αληζόηεηεο,
‘επγελή’ αιιά αδηαθαλή Τακεία, θνηλσληθνί πόξνη, άληζε
ζπλδξνκή ηνπ δεκνζίνπ αλά Τακείν θαη ζπληαμηνύρν,
εμαηξέζεηο, εηζθνξνδηαθπγή).

Α. Ιζηορικές και άλλες διαπιζηώζεις
Τα πξνεγνύκελα 25 ρξόληα ην αζθαιηζηηθό βξίζθεηαη ζην
επίθεληξν
ηνπ
νηθνλνκηθνύ,
θνηλσληθνύ
θαη
πνιηηηθνύ
πξνβιεκαηηζκνύ.
Τν πνιηηηθό ζύζηεκα έπεζε ζηελ παγίδα ηνπ ιατθηζκνύ, αθνύ, κε
ειάρηζηεο θσηεηλέο εμαηξέζεηο, δελ απνηόικεζε λα ην
αληηκεησπίζεη, παξά ην γεγνλόο όηη άιιεο ρώξεο ην έπξαμαλ
απνηειεζκαηηθά θαη θαηλνηόκα (π.ρ. Σνπεδία, Ιηαιία).
Τν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα αξλήζεθε πεηζκαηηθά λα δεη ηελ
πξαγκαηηθόηεηα, ελώ ε έιιεηςε κηαο ζσζηά ελεκεξσκέλεο
θνηλήο γλώκεο θαη ελόο πξαγκαηηζκνύ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο
πξνρσξεκέλεο θνηλσλίεο δελ πξνζέθεξε ην απαξαίηεην αληίβαξν
ζηηο δπλάκεηο ηεο αδξάλεηα θαη ηεο άξλεζεο.

Μέρξη πξόζθαηα, ηα πεξίθεκα ‘ηξία δελ’ θαη ησλ δύν κεγάισλ
πνιηηηθώλ θνκκάησλ, ππέζθαςαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο.

Α. Ιζηορικές και άλλες διαπιζηώζεις
Οη ιεγόκελεο ‘παξακεηξηθέο’ ιύζεηο (όξηα ειηθίαο, πνζνζηό
αλαπιήξσζεο θ.ι.π) ήηαλ, θαη ζπλερίδνπλ λα είλαη, αλεπαξθείο.
Τν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα κπνξεί λα γίλεη βηώζηκν κόλν ζε
πεξηβάιινλ πςειήο θαη δηαηεξήζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Δπνκέλσο ε βησζηκόηεηά ηνπ ζπλδέεηαη κε όιεο εθείλεο ηηο
πνιηηηθέο
θαη
κεηαξξπζκίζεηο
πνπ
εληζρύνπλ
ηελ
παξαγσγηθόηεηα, ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε.
Άξα, πνιηηηθέο πνπ εληζρύνπλ ηελ θαηλνηνκία, ηελ επειημία ησλ
αγνξώλ, ηηο επελδύζεηο, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα, είλαη θαη
πνιηηηθέο πνπ ζπκβάινπλ ζηε βησζηκόηεηα ηνπ αζθαιηζηηθνύ
ζπζηήκαηνο.

Α. Ιζηορικές και άλλες διαπιζηώζεις
Τν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα ζηελ Διιάδα έρεη δύν κεγάιεο
αλαμηνπνίεηεο εθεδξείεο: Τν ρακειό πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ
γπλαηθώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (55% έλαληη 60% ζηελ
Δπξσδώλε θαη 77% ζηε Γαλία) θαη ηελ εηζθνξνδηαθπγή.
Γεληθά, ε πιεπξά ησλ εζόδσλ θαίλεηαη λα έρεη αγλνεζεί (εληαίνο
θνξέαο είζπξαμεο εηζθνξώλ;). Η έιιεηςε ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη δηαζηαπξώζεσλ εθηηκάηαη όηη νδεγεί ζε
απώιεηα εζόδσλ έσο θαη 10 δηζ. επξώ ην ρξόλν από αδήισηε
εξγαζία. Η κεηαλάζηεπζε ζα κπνξνύζε επίζεο λα ζεσξεζεί
αλαμηνπνίεηε εθεδξεία.

Β. Τν αζθαιηζηηθό ιίγν πξηλ ηελ παξέκβαζε
ηεο ηξντθαο θαη ηελ ςήθηζε ηνπ Ν 3863/10






Έληνλε ηάζε αύμεζεο ηεο κέζεο ζύληαμεο ζε πξαγκαηηθνύο όξνπο από
ην 1995 έσο ην 2009 (67%). Μεηά ην 2004 ππήξμε πξαγκαηηθόο
εθηξνρηαζκόο, σο απνηέιεζκα ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο αιιά θαη
ησλ καθξνρξόλησλ δηαξζξσηηθώλ παξαγόλησλ.
Μεγάια θίλεηξα γηα εηζθνξνδηαθπγή από ηνλ ηξόπν ππνινγηζκνύ ηεο
ζύληαμεο
θαη
ηελ
έιιεηςε
ειεθηξνληθήο
δηαθπβέξλεζεο,
δηαζηαπξώζεσλ θιπ.
Πξνβιεπόκελε επηδείλσζε ηνπ δεκνγξαθηθνύ δείθηε εμάξηεζεο κέρξη
ην 2050, όρη όκσο πνιύ εληνλόηεξε από ηηο ππόινηπεο ρώξεο-κέιε ηεο
επξσδώλεο. Λόγσ όκσο ηεο ζρεηηθά κεγαιύηεξεο ‘γελλαηνδσξίαο’ ησλ
παξακέηξσλ ηνπ ειιεληθνύ ζπζηήκαηνο, πξνβιεπόηαλ κεγάιε αύμεζε
ησλ δαπαλώλ γηα ζπληάμεηο (από 12% ηνπ ΑΔΠ ην 2010, ζε 24% ηνπ
ΑΔΠ ην 2050). Η αγνξά νκνιόγσλ ‘είδε’ ην 2050, ην αλήγαγε ζε
αύμεζε δεκνζίνπ ρξένπο θαη πξνζάξκνζε ηα spreads ησλ νκνιόγσλ
ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ αλαιόγσο. Σε ζπλδπαζκό κε ηε δηεζλή
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ν δεκνζηνλνκηθόο εθηξνρηαζκόο ηεο Διιάδαο
νδήγεζε ζηελ αίηεζε βνήζεηαο από ηελ ηξντθα (ΓΝΤ, ΔΚΤ, ΔΔ).

Γ. Ο Νένο Νόκνο: 3863/2010






Δμνξζνινγηζκόο άλσζελ. Η ηξντθα ζπλήγνξνο ηεο απνύζαο
γελεάο: Τν θόζηνο ηεο αδξάλεηαο, αθνύ ην πνιηηηθό ζύζηεκα
ηεο ρώξαο, ιόγσ ησλ πνηθίισλ δεζκεύζεσλ ηνπ ζε δηάθνξεο
νκάδεο ζπκθεξόλησλ, δελ ηόικεζε λα αλαιάβεη πξώην ηε
ζρεηηθή πξσηνβνπιία.
Σπλέξγεηεο αζθαιηζηηθνύ - καθξννηθνλνκηθήο/ δεκνζηνλνκηθήο
πξνζαξκνγήο
Έγηλε ρσξίο πνζνηηθά ζηνηρεία. Δθηηκήζεηο ζα γίλνπλ ην 2011
από ηελ Δζληθή Αλαινγηζηηθή Αξρή. Πνιηηηθή πίεζε γηα άκεζα
απνηειέζκαηα. Παξαπνκπή ζην κέιινλ ησλ επηθνπξηθώλ
ζπληάμεσλ θαη ησλ εθάπαμ.

Γ. Ο Νένο Νόκνο: 3863/2010
o

Σεκεία θιεηδηά ηνπ λένπ λόκνπ:

α) Πξνζαξκνγή πνζνζηώλ αλαπιήξσζεο νκνηόκνξθε γηα όια ηα
Τακεία
β)Διάρηζηε ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο: 60, κε 40 ρξόληα εηζθνξώλ γηα
πιήξε ζύληαμε. Όζνη ζπληαμηνδνηνύληαη πξν ησλ 65 κε ιηγόηεξα
ησλ 40 εηώλ εηζθνξώλ ζα έρνπλ κείσζε ζύληαμεο 6% θαη’ έηνο
γ) Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά (ΒΑΔ): αλαζεώξεζε θαηαιόγνπ
δ) Πιήξεο αζθαιηζηηθόο βίνο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο αληί
γηα ηα θαιύηεξα 5 από ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα
ε) Τηκαξηζκνπνίεζε ζπληάμεσλ σο νξνθή απμήζεσλ αληί ηνπ
πιεζσξηζκνύ κηζζώλ

Γ. Ο Νένο Νόκνο: 3863/2010
ζη) Ο λόκνο ελζσκαηώλεη 13 ηακεία ζε 3, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε:
απαζρνινύκελνπο ηδησηηθνύ ηνκέα, απηνηειώο απαζρνινύκελνπο, ινηπνύο.
Τειηθά όκσο ε Πνιηηεία ελέδσζε ζε εμαηξέζεηο (βιέπε παξαθάησ)
δ) Γηθιείδα αζθαιείαο: Αλ ε αλαινγηζηηθή αλάιπζε δείμεη όηη ε απόδνζε ηεο
κεηαξξύζκηζεο ππνιείπεηαη ηνπ ηειηθνύ ζηόρνπ ηεο κείσζεο ησλ
αλακελόκελσλ απμήζεσλ ησλ κειινληηθώλ ζπληάμεσλ ζηηο 2,5 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, (αληί γηα 12 πνπ ήηαλ ε παιαηά πξόβιεςε), ηόηε κε
Υπνπξγηθή Απόθαζε κπνξνύλ λα κεησζνύλ νη ζπληάμεηο (βαζηθή/επηθνπξηθή).
Απηή ε δηθιείδα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξόζεζε ζπλνιηθήο επίιπζεο ηνπ
αζθαιηζηηθνύ (αθνύ κόλν +2,5% ηνπ ΑΔΠ
αύμεζε ζπληαμηνδνηηθήο
δαπάλεο επηηξέπεηαη έσο ην 2060 (άξζξν 11, παξ. 2). Άξα απαηηνύληαη
πξόζζεηα κέηξα έσο ην 2011 πνπ ζα απνδώζνπλ επηπιένλ 1,5-3,5
εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, αθνύ ε απόδνζε ησλ κέηξσλ ηνπ 2010
πξνβιέπεηαη λα κεηώζεη ηελ αλακελόκελε αύμεζε ηεο δαπάλεο ζπληάμεσλ
από 12 ζε 4-6 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ (αληί ηεο κεγίζηεο επηζπκεηήο
αύμεζεο θαηά 2,5 κνλάδεο).

Γ. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ λόκνπ








Γηαρσξηζκόο πξόλνηαο θαη αζθάιηζεο. Από ην 2015, 360 επξώ ην
κήλα βαζηθή ζύληαμε ζπλ αλαινγηθή ζύληαμε. Η βαζηθή ζύληαμε
ζα ρξεκαηνδνηείηαη από ην δεκόζην. Η αλαπιήξσζε (0,8-1,5%)
θαη΄ έηνο ζα γίλεηαη γηα όιν ηνλ εξγαζηαθό βίν, όρη γηα ηα
θαιύηεξα 5 από ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα.
Όξηα ειηθίαο γηα όζνπο δελ πξνιάβνπλ λα ζεκειηώζνπλ δηθαίσκα
ην 2010. Καηάξγεζε πνιππιεζώλ εμαηξέζεσλ γηα όινπο πνπ
ζπληαμηνδνηνύληαη κεηά ην 2011. Αληηθαηάζηαζε 35εηίαο κε 40
έηε. Έιιεηςε ζηαδηαθόηεηαο, άκεζε πξνζαξκνγή
Θηγόκελνη: Σύλνιν εξγαδνκέλσλ γπλαηθώλ αθνύ ην όξην ειηθίαο
απμάλεηαη από 60 ζε 65, κεηέξεο αλειίθσλ, εξγαδόκελνη ζε εηδηθά
ηακεία θαη δεκόζην. Γεληθή αλαζηνιή ηνπ δηθαηώκαηνο
ζπληαμηνδόηεζεο. Απνηέιεζκα: Σεκαληηθό δεκνζηνλνκηθό όθεινο.
Απαηηείηαη όκσο απνξξόθεζε ησλ θξαδαζκώλ, αθνύ αλακέλεηαη
ζεκαληηθή αύμεζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο.
Η αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο δελ ζίγεη απηνύο πνπ έρνπλ
ζεκειηώζεη δηθαίσκα πξν ηνπ 2011. Μεηώζεηο ζηηο ζπληάμεηο κεηά
ην 2018

Γ. Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ λόκνπ


Δλζσκαηώζεηο-ζπγρσλεύζεηο ηακείσλ (ΝΑΤ ζην ΙΚΑ,
δεκόζηνη ππάιιεινη ζην ΙΚΑ)



Σηνηρεία ζπληεξεηηζκνύ: ΤηΔ, θνηλσληθνί πόξνη δεκνζηνγξάθσλ,
δηθεγόξσλ, κεραληθώλ δελ ζίγνληαη





λένη

Κελά ηνπ λόκνπ: Παξέκβαζε εμηζσηηθή ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηα
όξηα ειηθίαο αιιά όρη ζηηο εηζθνξέο. Σήκεξα πιεξώλνληαη
πςειέο εηζθνξέο εθεί πνπ δελ δηθαηνινγείηαη, (εμαγώγηκα
πξντόληα) θαη ρακειέο εθεί πνπ ζα κπνξνύζε λα ήηαλ
πςειόηεξεο.
Σπκπέξαζκα: Ο Ν. 3863/10 απνηειεί ζεκαληηθή ηνκή ζην
ζύζηεκα, ε πην νινθιεξσκέλε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία κέρξη
ζήκεξα: Ννηθνθπξεύεη, νξζνινγηθνπνηεί, ζέηεη ηηο βάζεηο γηα λα
βησζηκόηεξν, δηθαηόηεξν, δηαθαλέζηεξν αζθαιηζηηθό ζύζηεκα
από ην 2015 θαη κεηά. Δίλαη θξίκα πνπ έγηλε κε πξσηνβνπιία ηεο
ηξντθαο, θαη όρη από ην πνιηηηθό καο ζύζηεκα. Πάλησο, ‘νπδέλ
θαθόλ ακηγέο θαινύ.

Δ. Αλνηρηά δεηήκαηα κεηά ηνλ Ν. 3863/10


Αμηνπνίεζε εθεδξεηώλ: Αύμεζε ζπκκεηνρήο γπλαηθώλ, κείσζε
εηζθνξνδηαθπγήο, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, δηαζηαπξώζεηο



Καηάξγεζε αληζνηήησλ: ρσξηζηή αζθάιηζε δεκνζηνγξάθσλ,
ΤηΔ, ηαηξώλ, κεραληθώλ, δηθεγόξσλ, ΟΓΑ, ΓΔΗ.



Καηάξγεζε θνηλσληθώλ πόξσλ



Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά, Σπληάμεηο Αλαπεξίαο



Αλαινγηζηηθέο κειέηεο γηα βησζηκόηεηα επηθνπξηθώλ ηακείσλ,
εθάπαμ

Δ. Αλνηρηά δεηήκαηα κεηά ηνλ Ν. 3863/10








Γηαθάλεηα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα όια ηα Τακεία
Αλαζεώξεζε θνηλσληθνύ ππνδείγκαηνο: Έκθαζε ζηελ
επειημία/ αζθάιεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, δηεπθόιπλζε
θηλεηηθόηεηαο εξγαδνκέλσλ, ελίζρπζε αληαγσληζηηθόηεηαο
(κείσζε εηζθνξώλ θαη αύμεζε ΦΠΑ;)
Κίλεηξα γηα ην 2ν θαη 3ν ππιώλα θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
Μειέηε Σθαλδηλαβηθνύ ππνδείγκαηνο αηνκηθώλ ινγαξηαζκώλ
Οιηζηηθή Πξνζέγγηζε: Τν αζθαιηζηηθό δελ ιύλεηαη κόλν κε
παξακεηξηθέο κεηαβνιέο. Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζύλνιν
ηεο νηθνλνκίαο. Νέν αλαπηπμηαθό πξόηππν.
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