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Προς 
Το Κίνημα Συνταξιούχων 
 

Αγαπητοί Φίλοι, 
Σε απάντηση των ερωτημάτων που μας απευθύνατε, συνοπτικά οι θέσεις των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι οι εξής: 
 

Είμαστε απόλυτα πεπεισμένοι ότι το κεντρικό ζήτημα είναι η εξ υπαρχής ανάταξη 
και επαναθέσπιση ενός νέου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΣΚΑ), οικονομικά 
μακροχρονίως βιώσιμου αλλά και κοινωνικά δίκαιου και αποτελεσματικού. 
 

Βασική θέση μας είναι η κατάργηση και ανατροπή όλων των μνημονιακών 
νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες επιβλήθηκαν οι μειώσεις των συντάξεων. 
Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των ρυθμίσεων αυτών εμπεριέχεται σε γενικά 
νομοθετήματα αναφερόμενα σε ποικιλία θεμάτων, κατά κραυγαλέα παραβίαση της 
συνταγματικής διάταξης των άρθρου 73 παρ. 2 εδ. β που επιβάλλει ρητώς, με ποινή 
ακυρότητας, τη ρύθμιση συνταξιοδοτικών ζητημάτων με ειδικά νομοθετήματα. 

 
Επιπλέον, η πορεία προς την επαναθέσπιση του νέου ΣΚΑ περιλαμβάνει: 

 Τη θωράκιση του νέου ΣΚΑ με τη διεύρυνση της χρηματοδότησής του και από νέες 

οικονομικές πηγές. Είναι γνωστό ότι το ΣΚΑ που ισχύει στην Ελλάδα, προϋποθέτει 

πλεονασματικούς αυτόνομους προϋπολογισμούς και ειδικά αποκλειστικά 

αποθεματικά που σχηματίζονται μέσω της τριμερούς χρηματοδότησης 

(εργαζόμενοι, εργοδότες, κράτος). Η σημερινή, όμως, συγκυρία στην Ελλάδα έχει 

καταστήσει την περιοριστική αυτή χρηματοδότηση ανεπαρκή και επιβάλλει τον 

εντοπισμό και την ανάδειξη και νέων πηγών ενίσχυσής της. Το Κίνημά μας έχει ήδη 

επεξεργαστεί ένα πακέτο νέων πηγών χρηματοδότησης που, χωρίς να βαρύνουν 

τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους, θα καταστήσουν το νέο ΣΚΑ 

οικονομικώς μακροχρονίως βιώσιμο, όπως πχ: 

o Στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων ο εργολήπτης μπορεί να 
επιβαρύνεται με ένα (μικρό) ποσοστό επί της αξίας του αναλαμβανόμενου 
έργου, υπέρ του αποθεματικού του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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o Ειδική έκτακτη εισφορά επί του συνόλου των συναλλαγών που 
πραγματοποιούνται μέσω των πάσης φύσεως (δημοσίων, ιδιωτικών η 
συνεταιριστικών) πιστωτικών ιδρυμάτων. Η εισφορά αυτή θα επιβαρύνει, 
αποκλειστικά, τα πιστωτικά ιδρύματα (όχι τους συναλλασσόμενους μ’ 
αυτά) και θα περιορίζεται σ’ ένα μικρό ποσοστό επί της αξίας των 
συναλλαγών. Πρόκειται, δηλαδή, για μια παραλλαγή του φόρου Tobin 
(μπορεί να αποκληθεί και φόρος mini Tobin, αφού εξαιρούνται οι διεθνείς 
του διαστάσεις).  

o Ειδική έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών, όπως ΟΠΑΠ, 
ΛΑΧΕΙΑ, ΚΑΖΙΝΟ, κλπ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν, όμως, να 
φορολογηθούν με βάση, όχι τον τζίρο, αλλά τα κέρδη τους (με μεγαλύτερο, 
βέβαια, συντελεστή). 

 Τη διαχείριση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το νέο Φορέα 

Διαχείρισης Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΦοΔΑΑΤ), σε συνεργασία με τη 

νέα Εθνική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, υπό την εποπτεία της νέας 

κρατικής ΤτΕ. 

 Τη διασφάλιση της λειτουργίας του νέου ΣΚΑ με κύριο στόχο τη μεγιστοποίηση της 

ικανοποίησης των αναγκών των ασφαλισμένων και συνταξιούχων (ευκολία 

πρόσβασης στις υπηρεσίες, ταχύτητα ανταπόκρισης και εξυπηρέτησης, επαρκής και 

ανελλιπής ενημέρωση κλπ). 

 

Πέραν των παραπάνω, το Κίνημά μας εντάσσει τη λειτουργία του ΣΚΑ και στους 

αναπτυξιακούς συντελεστές. Πράγματι, το ΣΚΑ, πέραν της σημαντικότατης κοινωνικής του 

αποστολής (εξασφάλιση εισοδήματος στους απόμαχους της εργασίας, τους ανάπηρους, τις 

χήρες, τους χήρους και τα ορφανά) πρέπει να επιτελέσει και ουσιαστικό αναπτυξιακό ρόλο 

διπλής κατεύθυνσης (τα αποθεματικά μπορούν να αποτελέσουν ισχυρότατα επενδυτικά 

εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα παρέχει και αγοραστική δύναμη σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό 

πολιτών που αυξάνει την ενεργό ζήτηση και κινητοποιεί και τους αντίστοιχους 

παραγωγικούς μηχανισμούς της χώρας). Η διπλή αυτή λειτουργία και δυναμική του, 

τοποθετεί το ΣΚΑ στις κορυφαίες προτεραιότητες του Κινήματός μας.  

 

Με εκτίμηση,  

Τέρενς Κουίκ 
Εκπρόσωπος Ανεξαρτήτων Ελλήνων 
Επικεφαλής ψηφοδελτίου ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 


