Μια

πρώτη

μετάφραση

των

συνταξιοδοτικών

θεμάτων, όπως τα έστειλε η κυβέρνηση στην Ευρώπη
και πάει να τα περάσει απ' την Ελληνική βουλή….
Οι Αρχές αναγνωρίζουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι μη
βιώσιμο και χρειάζεται δομικές μετατροπές. Γι’ αυτό θα εφαρμόσουν
πλήρως το μεταρρυθμιστικό νόμο του 2010 (ν. 3863/2010) του
συνταξιοδοτικού συστήματος, και θα εφαρμόσουν στο ακέραιο ή θα
αντικαταστήσουν / προσαρμόσουν τους παράγοντες βιωσιμότητας για το
εφάπαξ και τις επικουρικές συντάξεις από τη μεταρρύθμιση του 2012, ως
μέρος της νέας μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος τον
Οκτώβριο του 2012, για να επιτευχθεί ισοδύναμη εξοικονόμηση και θα
λάβει περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού
συστήματος.
Σε ισχύ από την 1 Ιούλη 2015, οι αρχές θα εισάγουν σταδιακά
μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν κατά προσέγγιση μόνιμη εξοικονόμηση
της τάξεως του 1.4 έως 1.2 τοις εκατό του ΑΕΠ το 2015, και 1 τοις εκατό
του ΑΕΠ για όλο το έτος 2016 και στη συνέχεια με τη θέσπιση
νομοθεσίας για :
- Δημιουργία

ισχυρών

αντικινήτρων

για

την

πρόωρη

συνταξιοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των
ποινών για πρόωρη συνταξιοδότηση και μέσω της σταδιακής
κατάργησης των θεμελιωμένων δικαιωμάτων σε νόμιμη ηλικία
συνταξιοδότησης και πρόωρης συνταξιοδότησης, σταδιακή
προσαρμογή του ορίου της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης στα
67 έτη, ή 62 και 40 χρόνια εισφορών, από το 2022, που θα ισχύει
για

όλους

όσους

συνταξιοδοτούνται

(εκτός

ανθυγιεινών

επαγγελμάτων, και μητέρων με παιδιά με αναπηρία ), με άμεση
εφαρμογή.
- Θέσπιση νομοθεσίας ώστε οι αναλήψεις από το Ταμείο
Κοινωνικών Ασφαλίσεων να επιβαρύνεται με ετήσιο πρόστιμο
για

όσους

πλήττονται

από

την

παράταση

της

ηλικίας

συνταξιοδότησης , που ισοδυναμεί με 10 τοις εκατό πάνω από την
τρέχουσα ποινή του 6 τοις εκατό.
- Να ενταχθούν στο ETEA όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά
ταμεία και να διασφαλιστεί ότι, αρχής γενομένης από πρώτης
Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα
χρηματοδοτούνται μόνο από τα δικά τους αποθεματικά.
- Καλύτερη στόχευση των κοινωνικών συντάξεων με την αύξηση
σύνταξης ανασφάλιστων του ΟΓΑ.
- Τη σταδιακή κατάργηση της επιδότησης αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ)
για όλους τους συνταξιούχους από το τέλος Δεκεμβρίου του 2019.
Αυτό θα πρέπει να νομοθετηθεί αμέσως και να αρχίσει για το
20% των δικαιούχων κατά ανώτατο όριο τον Μάρτιο του 2016, οι
λεπτομέρειες της σταδιακής κατάργησης να συμφωνηθούν με τα
ιδρύματα.
- Πάγωμα των ορίων των μηνιαίων

εγγυημένων ανταποδοτικών

συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021
- Παροχή σε όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την 30 Ιουνίου 2015 τη
βασική εγγυημένη σύνταξη και την υπόλοιπη σύνταξη μόνο με
την πλήρωση του νομίμου έτους συνταξιοδότησης που είναι τώρα
στα 67 έτη.
- Αύξηση των εισφορών ασθενείας των συνταξιούχων από το 4%
στο 6% κατά μέσο όρο και να επεκταθεί αυτό και στις επικουρικές
συντάξεις.

- Σταδιακή κατάργηση όλων των κρατικά χρηματοδοτούμενων
απαλλαγών και εναρμόνιση των κανόνων συμμετοχής για όλα τα
συνταξιοδοτικά ταμεία με τη δομή των εισφορών προς το ΙΚΑ από
την 1η Ιουλίου 2015.
Επιπλέον, με σκοπό να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα του
συνταξιοδοτικού συστήματος , οι αρχές έως τις 31 Οκτωβρίου 2015,
θα νομοθετήσουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για να τεθούν σε ισχύ
από την 1η Ιανουαρίου 2016. 1. Ειδικός σχεδιασμός και παραμετρικές
βελτιώσεις για τη δημιουργία στενότερης σχέσης μεταξύ εισφορών
και παροχών. 2. Διεύρυνση και εκσυγχρονισμός της βάσης εισφορών
και σύνταξης για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, μεταξύ άλλων,
με τη μετάβαση από το πλασματικό στο πραγματικό εισόδημα,
υποκείμενου σε ελάχιστους απαιτούμενους κανόνες συνεισφοράς. 3.
Την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών
συστημάτων βασικής, εγγυημένης συμβολής

στην καταβολή

εισφορών και των δοκιμασμένων συστατικών στοιχείων του
συνταξιοδοτικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για να
εργαστούν και να συνεισφέρουν. 4. Τα κύρια στοιχεία μιας
ολοκληρωμένης ενοποίησης ΟΚΑ, συμπεριλαμβανομένου τυχόν
υπόλοιπου εναρμόνισης των εισφορών και των κανόνων καταβολής
των παροχών και των διαδικασιών σε όλα τα ταμεία. 5. Να
καταργήσει

όλες

τις

ενοχλητικές

χρεώσεις

χρηματοδότησης

συντάξεων και να τις αντισταθμίσει με τη μείωση των παροχών ή την
αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα κεφάλαια για να τεθεί σε ισχύ
από 31ης Οκτωβρίου 2015 και 6. Να εναρμονίσει τους κανόνες
σύνταξης

του

γεωργικού

ταμείου

ΟΓΑ

με

το

υπόλοιπο

συνταξιοδοτικό σύστημα με αναλογική τρόπο, εκτός αν ΟΓΑ
συγχωνευθεί με άλλα ταμεία.

Η ενοποίηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης θα λάβουν χώρα
μέχρι το τέλος του 2017. Το 2015, η διαδικασία αυτή θα
ενεργοποιηθεί μέσω της νομοθεσίας για την παγίωση των ταμείων
κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με μια ενιαία οντότητα και τη
λειτουργική ενοποίηση θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31
Δεκεμβρίου 2016. Περαιτέρω μειώσεις στο λειτουργικού κόστους και
μια πιο αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Ταμείου ,
συμπεριλαμβανομένων βελτιωμένη εξισορρόπηση των αναγκών των
πιο εύπορες και των φτωχότερων - off κεφάλαια θα πρέπει να
ενθαρρύνονται ενεργά .
ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 10.7.2015

