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Εφιαλτικό το σενάριο για τις συντάξεις 

 

Μετατροπή των συντάξεων σε... επιδόµατα ένδειας και κατάργηση κάθε 
έννοιας ανταπόδοσης για όσους εξέλθουν από την εργασία τους τα 

επόµενα χρόνια 

 

Το κυβερνητικό σχέδιο για την ασφαλιστική µεταρρύθµιση ανατρέπει 
πλήρως το υφιστάµενο κοινωνικοασφαλιστικό σύστηµα, µετατρέπει τις 
συντάξεις σε... επιδόµατα ένδειας και καταργεί κάθε έννοια ανταπόδοσης για 
τις συντάξεις όσων εξέλθουν από την εργασία τους τα επόµενα χρόνια. Η 
κυβέρνηση επέλεξε το σκληρότερο σενάριο αλλαγών στο ασφαλιστικό σύστηµα 
ανατρέποντας πλήρως τη σηµερινή εικόνα και οδηγώντας τις συντάξεις στο 
60% έως 65% του συντάξιµου µισθού, γεγονός που σηµαίνει περικοπές έως 
και 30% από τα σηµερινά επίπεδα.  

Το άτυπο Υπουργικό Συµβούλιο που συνεδρίασε τις προηγούµενες 
ηµέρες ενέκρινε εξαιρετικά επώδυνα µέτρα, η ισχύς των οποίων θα ξεκινήσει 
σε τέσσερις χρόνους: άµεσα, το 2011, το 2013 και το 2018. Το σχετικό 
νοµοσχέδιο αναµένεται να λάβει την τελική του µορφή ως τις 30 Απριλίου και 
να ψηφισθεί εντός του Μαΐου. Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης εκπέµπει το 
απαραίτητο «σήµα» προς τις αγορές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ∆ιεθνές 
Νοµισµατικό Ταµείο ότι είναι αποφασισµένη να προχωρήσει στις διαρθρωτικές 
αλλαγές και να λάβει «γρήγορα και αποτελεσµατικά µέτρα» για την 
αντιµετώπιση του ελλείµµατος των ασφαλιστικών ταµείων.  

Ωστόσο η απόφαση αυτή αναµένεται να πυροδοτήσει κύµα κοινωνικών 
αντιδράσεων, µε τα συνδικάτα να προγραµµατίζουν «άµεσες και 
δυναµικές κινητοποιήσεις». Η ΓΣΕΕ προετοιµάζεται για γενική απεργία 
εντός του Απριλίου, η Α∆Ε∆Υ έχει ήδη αποφασίσει 24ωρη στον δηµόσιο τοµέα 
για τις 22 του µήνα, ενώ το ΠΑΜΕ προχωρεί σε 48ωρη στις 21 και 22 Απριλίου.  

Οι ρυθµίσεις που ενέκρινε το Υπουργικό Συµβούλιο άλλαξαν επί τα χείρω το 
αρχικό σχέδιο της κυβερνητικής µεταρρύθµισης. Οι αλλαγές επικεντρώνονται 
στα εξής σηµεία:  

Πρώτον, η βασική σύνταξη θα δίνεται µόνο στο 65ο έτος της ηλικίας - και όχι 
σε όλους -, ανεξαρτήτως του πότε λαµβάνει ο ασφαλισµένος την ανταποδοτική 
σύνταξη. Μάλιστα θα τεθούν και εισοδηµατικά κριτήρια που θα απαγορεύουν 
τη χορήγησή της στις περιπτώσεις όπου ο συνταξιούχος έχει επιπλέον 
εισοδήµατα.  

∆εύτερον, το ποσοστό αναπλήρωσης µειώνεται σε 60% ή 65%, από 70% ή 
80%, γεγονός που οδηγεί σε δραµατικές µειώσεις τις συντάξεις.  
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Τρίτον, επιβάλλεται άµεσα, από το 2010, δηλαδή µε την ψήφιση του 
νοµοσχεδίου, ειδική εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ στις συντάξεις άνω των 1.400 
ευρώ. Η εισφορά θα είναι µηνιαία και θα κυµαίνεται από 2% ως 5%.  

Τέταρτον, περικόπτονται άµεσα οι συντάξεις των ασφαλισµένων στα 
ελλειµµατικά Ταµεία (ΟΑΕΕ), αλλάζοντας από το 2013 τον τρόπο του 
υπολογισµού τους.  

Πέµπτον, οι υψηλοσυνταξιούχοι των ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, ΟΤΕ) θα υποστούν µία 
επιπλέον µείωση των συντάξεών τους.  

Έκτον, η κυβέρνηση αποφάσισε να µεταθέσει νωρίτερα ορισµένα µέτρα, όπως 
η περικοπή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, η αύξηση της «ποινής» σε 
περιπτώσεις πρόωρης εξόδου, η εξίσωση των ορίων ανδρών και γυναικών στο 
∆ηµόσιο.  

 

Οι χαµένοι της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης Λοβέρδου 

Οι ασφαλισµένοι που θα συνταξιοδοτηθούν µετά το 2018 θα υποστούν 
τις µεγαλύτερες επιπτώσεις από την ασφαλιστική µεταρρύθµιση, αφού ο νέος 
τρόπος υπολογισµού των συντάξεων οδηγεί σε υψηλές µειώσεις. Πέραν αυτών 
απώλειες θα έχουν οι γυναίκες δηµόσιοι υπάλληλοι, οι µητέρες ανηλίκων, οι 
ασφαλισµένοι σε ελλειµµατικά Ταµεία, καθώς και οι συνταξιούχοι που 
λαµβάνουν συντάξεις υψηλότερες από 1.400 ευρώ το µηνιαίως. Αναλυτικά:  

1. Οι ασφαλισµένοι που θα συνταξιοδοτηθούν µετά το 2018 θα υποστούν από 
τον νέο τρόπο υπολογισµού µειώσεις που φθάνουν στο 20% έως και 30%.  

2. Στους συνταξιούχους που λαµβάνουν άνω των 1.400 ευρώ τον µήνα µετά 
την ψήφιση του νοµοσχεδίου θα επιβληθεί ειδική εισφορά από 2% έως 
5% ανάλογα µε το ύψος της σύνταξης.  

3. Οι συνταξιούχοι του Οργανισµού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών και 
άλλων ελλειµµατικών Ταµείων θα υποστούν άµεσα αλλαγές στον τρόπο 
υπολογισµού της σύνταξής τους.  

4. Οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ και της ∆ΕΗ µε σύνταξη άνω των 1.500 ευρώ θα 
έχουν παρακράτηση 3%-8% στις συντάξεις τους.  

5. Οι εργαζόµενες στον δηµόσιο τοµέα θα υποστούν από το 2013 αύξηση 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τουλάχιστον κατά πέντε έτη.  

6. Από το 2011 αυξάνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τις µητέρες 
ανηλίκων που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ.  

7. Αύξηση ορίων ηλικίας από το 2013 και για τις µητέρες ανηλίκων που 
συνταξιοδοτούνται από τα ειδικά Ταµεία µισθωτών και τα Ταµεία Τύπου.  
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8. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι που παίρνουν πρόωρη σύνταξη θα υποστούν 
επιπλέον µείωση της σύνταξής τους.  

9. Αναστολή της σύνταξης για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου που 
απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα αν είναι κάτω των 55 ετών και περικοπή αν 
είναι πάνω από αυτή την ηλικία.  

Τα µέτρα που «καίνε» 

 
Oι ανατροπές στο ασφαλιστικό καθεστώς, οι οποίες µετατρέπουν τη σηµερινή 
σύνταξη σε στοιχείο του µακρινού παρελθόντος, είναι οι εξής:  
 
Βασική σύνταξη: Θα ισχύσει από το 2018 και θα αφορά το σύνολο των 
ασφαλισµένων. Θα δίνεται στο 65ο έτος της ηλικίας, ανεξαρτήτως του πότε θα 
λαµβάνει ο ασφαλισµένος την ανταποδοτική σύνταξη. Η βασική σύνταξη µε 
βάση τα σηµερινά δεδοµένα θα είναι 360 ευρώ. Το ποσό αυτό θα δικαιούνται 
όσοι έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Ωστόσο οι δικαιούχοι 
θα πρέπει να πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια που θα τεθούν. Στην 
περίπτωση επιβολής εισοδηµατικών κριτηρίων στη βασική σύνταξη, θα 
οδηγηθούµε σε ποσοστό αναπλήρωσης της τάξεως του 40% έως 45%.  
 
Νέος τρόπος υπολογισµού των συντάξεων. Αφορά το σύνολο των 
ασφαλιστικών ταµείων. Το νέο σύστηµα θα ξεκινήσει από το 2018 και θα 
ολοκληρωθεί το 2030, οπότε για την έκδοση της σύνταξης θα λαµβάνεται 
υπόψη το σύνολο του ασφαλιστικού βίου. Ωστόσο στα ελλειµµατικά Ταµεία θα 
εφαρµοστεί από το 2013. Το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων δεν θα 
ξεπερνά το 65% για όσους έχουν 35 έτη ασφάλισης, όταν σήµερα είναι στο 
70% για όσους ασφαλίστηκαν µετά το 1993 και στο 80% για την πλειονότητα 
των παλαιών ασφαλισµένων. Ο υπολογισµός της ανταποδοτικής σύνταξης θα 
γίνεται µε βάση τα έτη ασφάλισης και µε κλιµακούµενους συντελεστές, που θα 
ξεκινούν από το 0,9% για τα 15 έτη δουλειάς και θα φθάνουν στο 1,6% για τα 
40 έτη εργασίας. Οι συντελεστές αυτοί θα αλλάζουν ανά πενταετία. Το 2018 θα 
λαµβάνεται υπόψη η καλύτερη δεκαπενταετία, ενώ σταδιακά έως το 2030 ο 
υπολογισµός θα γίνεται µε βάση το σύνολο του ασφαλιστικού βίου. Στο 
ενδιάµεσο, δηλαδή από το 2018 ως το 2030, θα εφαρµοστεί ένα µεικτό 
σύστηµα για τον υπολογισµό των συντάξεων.  
 
Ελλειµµατικά Ταµεία: Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την αλλαγή του 
τρόπου υπολογισµού των συντάξεων από το 2013 στα ελλειµµατικά Ταµεία, 
όπως ο Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Εξετάζεται η 
αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων από το 2013, µειώνοντας 
τους συντελεστές υπολογισµού από το 3% που είναι σήµερα στο 2%. Το µέτρο 
υπολογίζεται να οδηγήσει σε µείωση των συντάξεων κατά µέσο όρο στο 10%. 
Σηµειωτέον ότι και τα συγκεκριµένα Ταµεία από το 2018 θα εφαρµόζουν τον 
γενικό υπολογισµό της σύνταξης που θα περιέχεται στο ασφαλιστικό 
νοµοσχέδιο και θα αφορά το σύνολο των Ταµείων.  
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Ειδική εισφορά: Επιβάλλεται ειδική εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ στις συντάξεις άνω 
των 1.400 ευρώ, µε στόχο το ποσό που εισπράττεται να ενισχύει τα 
οικονοµικώς αδύναµα ασφαλιστικά ταµεία. Η εισφορά θα είναι µηνιαία και θα 
κυµαίνεται από 2% ως 5%. Ταυτοχρόνως, στο τραπέζι υπάρχει και πρόταση για 
τη µείωση των υψηλών συντάξεων στον ΟΤΕ και στη ∆ΕΗ, µε δεδοµένο ότι 
εφέτος περιορίστηκε σηµαντικά η κρατική χρηµατοδότηση στα συγκεκριµένα 
Ταµεία. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η µείωση αυτή θα αφορά συντάξεις άνω 
των 1.500 ευρώ και θα κυµαίνεται από 3% ως 8%.  
 
Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Ο περιορισµός των πρόωρων 
συνταξιοδοτήσεων, αλλά και η επιβολή αυξηµένων «ποινών» για τις 
περιπτώσεις πρόωρης εξόδου θα τεθούν άµεσα σε εφαρµογή προκειµένου να 
αυξηθεί η µέση ηλικία συνταξιοδότησης από 61,4 ετών στο 63ο έτος ως το 
2015. Ετσι, από το 2011 η µείωση της σύνταξης για κάθε έτος πρόωρης 
«φυγής» από το ∆ηµόσιο θα πάει από το 4,5% στο 6%. Αυτό σηµαίνει ότι η 
αποχώρηση πέντε έτη νωρίτερα θα «κοστίζει» στον ασφαλισµένο µείωση της 
σύνταξης κατά 30%.  
 
∆ιαδοχική ασφάλιση. Οι αλλαγές στη διαδοχική ασφάλιση που είναι θετικές 
για τους ασφαλισµένους δεν θα εφαρµοστούν άµεσα - µετατίθενται για το 2011, 
ίσως και αργότερα. Το κόστος της συγκεκριµένης ρύθµισης ξεκινά από τα 15 
εκατ. ευρώ τον χρόνο και εντός επτά ετών φθάνει στα 200 εκατ. ευρώ.  
 
Μητέρες ανηλίκων. Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των 
γυναικών µε ανήλικα παιδιά, που περιέχεται στον νόµο Πετραλιά, είχε 
«παγώσει» προσωρινά για το 2010, αλλά θα τεθεί σε εφαρµογή την επόµενη 
χρονιά. Το όριο συνταξιοδότησης σταδιακά θα αυξηθεί από το 50ό στο 55ο 
έτος της ηλικίας. Αρχικώς συζητούνταν η συγκεκριµένη διάταξη να τεθεί σε 
ισχύ από το 2013, αλλά η οικονοµική κατάσταση των Ταµείων επισπεύδει την 
εφαρµογή της.  
 
 

 
 

Πηγή: «Το Βήµα της Κυριακής», 18/4/2010 


