
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Γενεών»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

1. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Είναι βασική και κύρια υποχρέωση της πολιτείας να
µεριµνά για τη διασφάλιση µιας αξιοπρεπούς σύνταξης
για τους πολίτες που έχουν ολοκληρώσει τον εργασιακό
τους βίο.
Όµως είναι γνωστό ότι τα ασφαλιστικά ταµεία αντιµε-

τωπίζουν σοβαρό οικονοµικό πρόβληµα, το οποίο µάλι-
στα αναµένεται να διογκωθεί  κατά τα επόµενα έτη, είτε
λόγω της γήρανσης του πληθυσµού είτε λόγω της µεγά-
λης αύξησης της ανεργίας στη χώρα. 
Υποχρέωσή µας είναι εποµένως να λάβουµε όλα τα α-

ναγκαία µέτρα για την έµπρακτη έκφραση της αλληλεγ-
γύης µας προς τις ερχόµενες γενιές και τη διασφάλιση
της οµαλής συνταξιοδότησής τους από το κοινωνικό α-
σφαλιστικό σύστηµα.
Για το σκοπό αυτόν η Κοινοβουλευτική Οµάδα του

ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση νόµου, για τη δηµιουργία Ει-
δικού Κεφαλαίου µε την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» (ΕΤΚΑΓ), το οποίο θα έ-
χει ως στόχο τη δηµιουργία αποθέµατος για την πρόσθε-
τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης και την εν γένει διασφάλιση των
συντάξεων των νέων γενεών. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η µεταφορά πόρων από τα έ-

σοδα του κράτους από τα µερίσµατα, τα δικαιώµατα και
τη φορολογία των εταιρειών που θα αναλάβουν την έ-
ρευνα και εκµετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογοναν-
θράκων και από τη διάθεση αδειών για έρευνες.
Υπολογίζουµε ότι στα επόµενα 25-30 χρόνια, µπορεί

τα έσοδα αυτά να ξεπεράσουν τα 150 δις ευρώ, οπότε η
διάθεση ενός σηµαντικού µέρους τους (άνω του 70%)
στα ασφαλιστικά ταµεία θα µπορεί να αποτελέσει µια
νέα ιδιαίτερα µεγάλη πηγή χρηµατοδότησης. 
Έτσι ενέργειες που προωθούν την αξιοποίηση του ε-

θνικού µας πλούτου και την ανάπτυξη της χώρας θα συν-
δεθούν άµεσα µε την ενδυνάµωση του κοινωνικού ιστού
και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Σηµειώνουµε ότι ανάλογη εµπειρία υπάρχει στη Νορ-

βηγία µε την ίδρυση του Government Petrοleum Fund. Το
ταµείο αυτό χρηµατοδοτείται από φόρους στο πετρέ-
λαιο και στο φυσικό αέριο που καταβάλλουν οι Νορβηγοί
καταναλωτές, από τις εταιρείες που εκµεταλλεύονται τα
πετρελαϊκά κοιτάσµατα της χώρας και από τα µερίσµατα
που εισπράττει το ταµείο από το µετοχικό µερίδιο που
κατέχει στη µεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία της Νορ-
βηγίας (Statoil ASA). 
Σηµαντικό είναι µάλιστα ότι για τη διαχείριση των κε-

φαλαίων αυτών τηρείται ένας ηθικός κώδικας, ώστε να
µη γίνουν επενδύσεις σε εταιρείες που παραβιάζουν αν-
θρώπινα δικαιώµατα, χρησιµοποιούν παιδική εργασία και
ευθύνονται για περιβαλλοντικές καταστροφές και δια-
φθορά.
Ένας τέτοιος «ηθικός κώδικας» µπορεί να ισχύσει και

για το υπό σύσταση Κεφάλαιο, ώστε να δίδεται η διά-
σταση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και
στις επενδύσεις του.

2. ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 

Με το άρθρο 1 προβλέπεται η ίδρυση του Ειδικού Κε-
φαλαίου υπό την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο κοινωνικής
Αλληλεγγύης Γενεών» (ΕΤΚΑΓ) και καθορίζεται ο σκο-
πός του, δηλαδή η δηµιουργία αποθεµατικού για τη χρη-
µατοδότηση των κλάδων σύνταξης των ασφαλιστικών
ταµείων και κυρίως η διασφάλιση των συντάξεων των
νέων γενεών. 
Με το άρθρο 2 καθορίζονται οι πόροι του ΕΤΚΑΓ που

θα είναι ποσοστό των εσόδων του Δηµοσίου από την εκ-
µετάλλευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων.
Με το άρθρο 3 καθορίζονται οι όροι αξιοποίησης των

κεφαλαίων του ΕΤΚΑΓ και προβλέπεται η ανάθεση της
διαχείρισής του σε ειδική επιτροπή διαχείρισης.
Με το άρθρο 4 προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργι-

κής απόφασης για τον τρόπο λειτουργίας του ΕΤKAΓ,
της διαδικασίας χρηµατοδότησης των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και τη ρύθµιση των θεµάτων οργάνωσης
και λειτουργίας του.
Με το άρθρο 5 καθορίζονται οι διαδικασίες που δια-

σφαλίζουν τη διαφάνεια και τον πλήρη έλεγχο της λει-
τουργίας του, καθώς και σχετική ενηµέρωση της Βου-
λής. 
Με το άρθρο 6 προβλέπεται η συγκρότηση Γνωµοδοτι-

κού Συµβουλίου Ηθικής, για τη θέσπιση κινήτρων επεν-
δύσεων, στο πλαίσιο των αρχών της Ηθικής Επιχειρηµα-
τικότητας.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Ίδρυση Εθνικού Ταµείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενεών

Άρθρο 1
Ίδρυση - Σκοπός 

1. Ιδρύεται  Ειδικό Κεφάλαιο µε την επωνυµία Εθνικό
Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΤΚΑΓ), το ο-
ποίο εποπτεύεται από τα Υπουργεία Οικονοµικών,  Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το Ειδικό
αυτό Κεφάλαιο τηρείται ως λογαριασµός στην Τράπεζα
της Ελλάδος.

2. Σκοπός του ΕΤΚΑΓ είναι η δηµιουργία αποθεµατικού
για τη χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των Φορέ-
ων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και κυρίως για τη δια-
σφάλιση των συντάξεων των νέων γενιών. Με κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζεται ο χρόνος
έναρξης καταβολής των ποσών που προβλέπονται ως
πόροι του ΕΤΚΑΓ από το άρθρο 2, καθώς και ο χρόνος
διάθεσης των πόρων του ΕΤΚΑΓ  προς τους ΦΚΑ.

Άρθρο 2
Πόροι

1. Πόροι του ΕΤΚΑΓ είναι: Ποσοστό από τα έσοδα του
Δηµοσίου (µερίσµατα, δικαιώµατα, φορολογία) από τις
εταιρείες που αναλαµβάνουν την έρευνα και εκµετάλ-
λευση των κοιτασµάτων υδρογονανθράκων και από τη
διάθεση αδειών για έρευνες.  Εξαιρούνται ο περιφερεια-
κός φόρος 5% που προβλέπεται στο άρθρο 161 παρ. 1
του ν. 4001/2011, καθώς και το ποσοστό 20% των µισθω-
µάτων ή µεριδίων παραγωγής που κατατίθεται στον τρα-
πεζικό λογαριασµό του Πράσινου Ταµείου, που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 164 παρ. 6 του ν. 4001/2011.

2. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται κατ’ έτος µε κοινή α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το ποσοστό αυτό δεν
µπορεί όµως να είναι κατώτερο του 70% των ετησίων ε-
σόδων από τις ως άνω πηγές.

Άρθρο 3
Οικονοµική διαχείριση

1. Η αξιοποίηση των κεφαλαίων του ΕΤΚΑΓ γίνεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για την περιουσία
των Ασφαλιστικών Ταµείων. Λαµβάνονται υπόψη και οι
γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου Ηθικής που προβλέπε-
ται στο άρθρο 6 του παρόντος.

2. Η διαχείριση του ΕΤΚΑΓ ασκείται από Επιτροπή Δια-
χείρισης, η οποία αποτελείται από πέντε (5) τακτικά µέ-
λη και ισάριθµα αναπληρωµατικά. Τα µέλη της Επιτροπής
προτείνονται ως εξής: 
α) ένα (1) µέλος, ως Πρόεδρος, µε τον αναπληρωτή

του, από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας,
β) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, ως εκπρό-

σωποι του Υπουργείου Οικονοµικών, από τον Υπουργό
Οικονοµικών,
γ) ένα (1) µέλος, µε τον αναπληρωτή του, ως εκπρό-

σωποι του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και 
δ) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, ως εκπρό-

σωποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων), από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη και ο Γραµµατέας της Επιτρο-

πής, µε τους αναπληρωτές τους, διορίζονται, για τριετή
θητεία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

Άρθρο 4
Λειτουργικά θέµατα

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορί-
ζονται:

1. Η αποζηµίωση των µελών και του Γραµµατέα της Ε-
πιτροπής Διαχείρισης, η οποία βαρύνει τον Προϋπολογι-
σµό του Λογαριασµού Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΛΒΚΑ).

2. Ο τρόπος λειτουργίας του  ΕΤΚΑΓ, ο τρόπος απόδο-
σης των πόρων του, η διαδικασία χρηµατοδότησης των
φορέων και των κλάδων σύνταξης, η οικονοµική οργά-
νωση και λογιστική λειτουργία του και η λειτουργία της
Επιτροπής Διαχείρισης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.

Άρθρο 5
Διαφάνεια - Έλεγχος

1. Η Επιτροπή Διαχείρισης  εκδίδει σε εξαµηνιαία βάση
εκθέσεις µε τα οικονοµικά µεγέθη του Ταµείου. Οι εκθέ-
σεις υποβάλλονται στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.

2. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας της λειτουργίας
του ΕΤΚΑΓ, το Υπουργείο Οικονοµικών επιλέγει µε δια-
γωνιστική διαδικασία Ανεξάρτητο Φορέα Ελέγχου εγνω-
σµένου κύρους, η έκθεση του οποίου  επίσης δηµοσιεύε-
ται.

Άρθρο 6
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής

Συστήνεται Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής, το οποίο
αποτελείται από τον Πρόεδρο και πέντε (5) µέλη, οι ο-
ποίοι διορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Εντός 6 µηνών από το διορισµό των µελών του, το Γνω-
µοδοτικό Συµβούλιο Ηθικής θεσπίζει Κώδικα Δεοντολο-
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γίας βάσει του οποίου γίνονται οι επενδύσεις του Ταµεί-
ου. Ειδικότερα, µε τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζο-
νται κριτήρια που αφορούν στην εταιρική κοινωνική και
περιβαλλοντική ευθύνη των εταιρειών, στις οποίες επεν-
δύει το Ταµείο (παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, περιβαλλοντική υποβάθµιση κ.ά.). 
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