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Εισήγηση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 

στο Υπουργικό Συµβούλιο της 10ης  Μαΐου 2010,  
για το Ασφαλιστικό 

 
 

 Αθήνα, 10/5/2010 
 
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
 
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το Υ.Σ. σήµερα καλείται να εγκρίνει µία σηµαντική διαρθρωτική 
αλλαγή, που εδώ και δεκαετίες έχει ανάγκη ο τόπος.  Η 
διαπίστωση για την ανάγκη αλλαγής του Ασφαλιστικού γίνεται από 
όλα τα κόµµατα, σε επίπεδο γενικών θέσεων τουλάχιστον, από 
όλους τους κοινωνικούς εταίρους, από την Ε.Ε. και από όλους 
τους διεθνείς οργανισµούς.  Τη διαπίστωση αυτή, τέλος, µετά τις 
προσπάθειες της κυβέρνησής µας συµµερίζεται και η συντριπτική 
πλειοψηφία  των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Το προσχέδιο 
νόµου που σήµερα ως υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης παρουσιάζουµε στο Υ.Σ. αποτελεί τη θεσµική 
απάντηση της Πολιτείας στη χρόνια, διαρκώς επιδεινούµενη και 
ήδη απειλητική κρίση του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας.  
Το ιστορικό δίληµµα που επιλύει η σηµερινή µας παρέµβαση, 
είναι αν θα επιτρέψουµε ή αν θα αποτρέψουµε την 
κατάρρευση του θεµελίου του κοινωνικού µας κράτους, της 
κορυφαίας κοινωνικής κατάκτησης των εργαζοµένων τον 19ο 
και τον 20ο αιώνα, που είναι η σύνταξη και η 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, δηλαδή η εξασφάλιση των 
ανθρώπων καθ΄ όλη τη διάρκεια του βίου τους, αλλά και κατά 
τη λεγόµενη « τρίτη ηλικία»  τους.  Αν θα θεµελιώσουµε σε γερά 
θεµέλια το οικοδόµηµα της διαγενεακής κοινωνικής 
αλληλεγγύης, χωρίς το οποίο δεν υπάρχει ευνοµούµενη και 
ευηµερούσα πολιτεία,  ή αν θα το αφήσουµε να καταρρεύσει. Αν 
θα απορρίψουµε τις καταστροφικές επιπτώσεις της παρόξυνσης 
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των προβληµάτων του Ασφαλιστικού στην εθνική οικονοµία, 
ή αν θα εγκληµατίσουµε αδρανώντας και εξαλείφοντας κάθε 
περιθώριο ανάκαµψης της οικονοµίας µας, κάθε περιθώριο 
ανάπτυξης και ευηµερίας. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο από την 
πρώτη στιγµή :  η επίλυση του Ασφαλιστικού διασώζει το 
θεσµό της σύνταξης και της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
για την παρούσα και για τις επόµενες γενιές, διασώζει την 
εθνική οικονοµία και ευνοεί τις θετικές αξιολογήσεις της 
Ελλάδας στο πλαίσιο της Ε.Ε και την απρόσκοπτη λειτουργία 
του µηχανισµού στήριξής της, όπως αυτός αποφασίστηκε 
στο Συµβούλιο Κορυφής της 25ης Μαρτίου 2010.  
 
Ο Π/Θ εγκαίρως  έδωσε το µέτρο της πρόκλησης, όταν αποκάλεσε 
στη Βουλή το Ασφαλιστικό «εθνικό» ζήτηµα.  Το παρόν 
προσχέδιο νόµου εδράζεται ακριβώς στην επίγνωση, ότι το 
πρόβληµα που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε και να υπερβούµε 
είναι εθνικό.  Και το επιλύουµε µε πρόταγµά µας τη διάσωση 
του ασφαλιστικού συστήµατος, µε όρους κοινωνικής 
δικαιοσύνης. ∆ιάσωση και κοινωνική δικαιοσύνη είναι το 
πρόσηµο της προσπάθειά µας. Θεµελιώνουµε, µε τις δοµικές 
αλλαγές που πραγµατοποιούµε, σήµερα, ένα σύστηµα δηµόσιο, 
καθολικό, εξορθολογισµένο, δοµικά απλουστευµένο, 
διαφανές και κοινωνικά δίκαιο. Και η παρέµβασή µας αυτή 
ανταποκρίνεται ευθέως στην προεκλογική µας δέσµευση για 
επίλυση των µεγάλων διαρθρωτικών µας προβληµάτων, δηλαδή 
του φορολογικού, του ασφαλιστικού, της διοικητικής 
αναδιάρθρωσης, της αναµόρφωσης της παιδείας και της υγείας, 
του αναπτυξιακού θεσµικού πλαισίου, µέσα σε ένα περιβάλλον 
ασφάλειας και προστασίας του πολίτη.  Και σε αυτούς που 
έσπευσαν να πουν, πως διαµορφώσαµε ένα σχέδιο-νόµου καθ’ 
υπαγόρευσιν τάχα των επιτηρητών της Ε.Ε., της Ε.Κ.Τ. και του  
∆.Ν.Τ., απαντάµε µε την αποδεικτική δύναµη των κειµένων : 
δηλαδή των προτάσεών µας στις 8 ∆εκεµβρίου 2009 και στις 9 
Φεβρουαρίου του 2010, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου, 
όπου περιγράψαµε τις αναγκαίες δοµικές αλλαγές του 
Ασφαλιστικού, που σήµερα εµπεριέχονται στο παρόν σχέδιο 
νόµου. Κι ακόµη, θυµίζουµε πως η δηµοσιογραφική κάλυψη 
κατέγραψε το λόγο µας στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και στη 
δεύτερη συνεδρίαση του Υ.Σ., πως η επίλυση του Ασφαλιστικού 
αποτελεί εµπροσθοβαρή υποχρέωση της κυβέρνησης. Πριν, όµως, 
καταθέσουµε τη σηµερινή τελική πρότασή µας έπρεπε να 
καλυφθούν τρεις προϋποθέσεις:  
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α. η κατανόηση σε βάθος του προβλήµατος από τους πολίτες και 
εδώ δώσαµε πολύ µεγάλη και νικηφόρα µάχη,  
β. η σύγκλιση των θέσεων των πολιτικών κοµµάτων, που εν µέρει 
σε επίπεδο θέσεων επήλθε, µέσω της ∆ιαρκούς Επιτροπής 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και  
γ. η δηµόσια σύµπτωση των κοινωνικών εταίρων, τουλάχιστον επί 
της διάγνωσης των βασικών δεδοµένων των προβληµάτων, που 
κατέστη δυνατή στην πορεία, ενώ όταν ξεκινούσαµε ακούγαµε 
µόνο παράλληλους και ασύµπτωτους µονολόγους.  
Ο κοινωνικός διάλογος ξεκίνησε, ολοκληρώθηκε και κατέληξε 
σε δύο κείµενα, που παρείχαν τη βάση για αρκετές από τις 
ρυθµίσεις που εµπεριέχονται στο παρόν προσχέδιο νόµου.   
 
ΙΙ. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
 Παντού στην Ευρώπη, η κύρια αιτία που οδηγεί τα µεταπολεµικά 
διανεµητικά (προσοχή διανεµητικά, όχι αναδιανεµητικά) 
συστήµατα (Pay – As –You – Go) σε παρακµή, ήταν κατά βάση οι 
δηµογραφικές µεταβολές.  Η ραγδαία γήρανση των πληθυσµών 
και η πλήρης αντιστροφή της ηλικιακής πυραµίδας.  Στην Ελλάδα, 
αν το 1950 σε κάθε έναν συνταξιούχο αντιστοιχούσαν 4  
εργαζόµενοι, σήµερα η αναλογία είναι ένας προς 1,7 !!! Και ακόµη, 
στην Ελλάδα οργίασαν οι πελατειακές ή διευκολυντικές για τις 
κυβερνήσεις κινήσεις, που µετέφεραν, λ.χ. στο ΙΚΑ,  ορισµένους 
προνοµιούχους συνταξιούχους, η σχέση των οποίων µε τους 
εργαζόµενους του τοµέα τους έφθασε να είναι ακόµη και 100 
εργαζόµενοι προς 120 συνταξιούχους!!! Αναφέροµαι στο 
παράδειγµα του ΟΑΠ-∆ΕΗ, ενώ χειρότερο είναι το παράδειγµα του 
ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπου 100 εργαζόµενοι αντιστοιχούν σε 150 
συνταξιούχους!!! Φθάσαµε έτσι το τρίµηνο Οκτωβρίου – 
∆εκεµβρίου 2009 να χρειαστούµε έκτακτη κρατική επιχορήγηση 
2,4 δις Ευρώ  για να πληρώσουµε συντάξεις, ενώ αν δεν 
παρεµβαίναµε το 2010 θα χρειαζόµασταν 3,8 δις Ευρώ, το 2011 
5,2 δις Ευρώ, ενώ το 2015, το σύστηµα θα κατέρρεε.  Η ΓΣΕΕ 
µάλιστα σε αναλογιστική µελέτη της, που δεν δηµοσιοποιεί, 
προβλέπει την κατάρρευση να επέρχεται νωρίτερα. Και το 
απαράδεκτο µεταπολιτευτικό πρότυπο, σύµφωνα µε το οποίο δεν 
είχε σηµασία τι ελλείµµατα δηµιουργούνται, αφού ο δανεισµός είναι 
απεριόριστος, κατέρρευσε µε τρόπο παταγώδη. Η προβολή του 
6,5% του ΑΕΠ που κατέβαλε το κράτος το 2009  για συντάξεις στο 
2030, το 2040, το 2050 φθάνει σε ποσοστά που εξοντώνουν την 
Εθνική Οικονοµία (12,5% του ΑΕΠ). Αλλά και έως να την 
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εξοντώσουν, θα στερούν από τον ελληνικό λαό και τις κυβερνήσεις 
τη δυνατότητα της οποιασδήποτε επένδυσης στην Παιδεία, την 
Υγεία, τις Υποδοµές. Θα πρέπει το κράτος και η κοινωνία να 
παράγουν και να δανείζονται, απλώς και µόνο για να πληρώνουν 
συντάξεις. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το πρόβληµα, θα 
χρησιµοποιήσω ένα συγκριτικό δεδοµένο.  Ακόµη και χώρες όπως 
η Γαλλία ή  η Ιταλία που δαπανούν συνολικά µεγάλα ποσοστά 
(κράτος και ΦΚΑ) για την καταβολή των συντάξεων, της τάξης του 
13 και του 14% σήµερα, συγκρατούν αυτή τη δαπάνη στο ίδιο 
επίπεδο και το 2020, το 2030, το 2040, το 2050. Ενώ εµείς θα 
ανεβαίνουµε στο 13% το 2020, στο 17% το 2030, στο 21,4% 
στο 2040, στο 24% το 2050. Πρόκειται για πραγµατική 
καταστροφή για τον πολίτη, τους συνταξιούχους, την Ελλάδα.   
Αντιλαµβάνεσθε, λοιπόν, γιατί όλοι οι εταίροι µας και ειδικώς οι της 
Ευρωζώνης επείγονται, ώστε η Ελλάδα να λύσει αυτό το µεγάλο 
διαρθρωτικό πρόβληµά της.  Εξάλλου είκοσι άλλα κράτη της Ε.Ε. 
έκαναν τις αναγκαίες προσαρµογές, ενώ εµείς διαρκώς 
αναβάλαµε.  
 
ΙΙΙ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΑΣ 
 
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση αρχίσαµε αµέσως να παίρνουµε 
µέτρα :  
α.  Για τον περιορισµό της εισφοροδιαφυγής. Το α΄ τρίµηνο του 
2010 µε τους ελέγχους και την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
αυξήσαµε στον ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΙΚΑ κατά 4% την είσπραξη εισφορών, 
παρά την ύφεση και την αύξηση της ανεργίας (η οποία τον 
Ιανουάριο έφθασε το 11,3 %, σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική 
Αρχή).  Ο αγώνας αυτός θα ενισχυθεί, όταν ολοκληρώσουµε την 
ψήφιση του Ασφαλιστικού.  Σε αυτά τα έσοδα δεν υπολογίζουµε 
ακόµη, και εκείνα που θα προκύψουν από τη ρύθµιση των 
οφειλών στους ΦΚΑ, στην οποία προβήκαµε µε νοµοθετική µας 
πρωτοβουλία, τον Μάρτιο του 2010. 
β. Οι έλεγχοι, από την 1η/2/2010, ξεπερνούν τις 20.000 µε µεικτά 
κλιµάκια.  Ήδη ψηφίσαµε νόµο µε τον οποίο δεν αυξάνονται το 
αξιόποινο ή τα πρόστιµα, αλλά αλλάζουν οι τρόποι καταβολής των 
προστίµων, ώστε οι κυρώσεις να είναι πραγµατική απειλή και όχι 
πρόσχηµα πρόληψης. 
γ. Θεσπίσαµε νόµο για την επιβολή βαρύτατων κυρώσεων 
στους γιατρούς – φαρµακοποιούς που δηµιουργούν το φαινόµενο 
της προκλητής συνταγογράφησης. Κι επειδή ο ηλεκτρονικός 
έλεγχος της συνταγογράφησης από 1.5.2010 ξεκίνησε σε όλη τη 
χώρα, τον Ιούνιο θα έχουµε τους «πρωτοπόρους» γιατρούς, 
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φαρµακοποιούς, εταιρείες που θα τους δώσουµε στη δηµοσιότητα.  
Συνεργαζόµαστε µε τον Μ. Χρυσοχοϊδη και τη δίωξη οικονοµικού 
εγκλήµατος. Και αµέσως µετά την ψήφιση του νόµου για το 
Ασφαλιστικό θα επικεντρωθούµε στην ολοκλήρωση της 
ηλεκτρονικής παρέµβασης, µε τη θέση σε εφαρµογή, έως την 
1.1.2011, και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
δ. Υποκοστολογούµε ιατρικά υλικά διαρκώς. 
ε. Περιµένουµε να αποδώσουν τα µέτρα της κυβέρνησης κατά 
της σπατάλης/διαφθοράς στα φάρµακα.  Ο Ιούνιος θα είναι ο 
µήνας της κρίσης/αξιολόγησης.   
στ. Ρυθµίσαµε ήδη µε νόµο, το περίπλοκο ζήτηµα της ασφάλισης 
στον ΟΑΕΕ αντί του ΟΓΑ, για περιοχές κάτω των 2.000 
κατοίκων, καθώς και την ιατροφαρµακευτική κάλυψη, 
ασφαλισµένων που έχασαν, λόγω διακοπής της ασφάλισής 
τους, την υπηρεσία αυτή. 
 
 Όλα αυτά έχουν ήδη γίνει.  Όµως δεν φθάνουν, όσο κι αν 
προχωρήσουµε σε πλήρη εφαρµογή τους. Οι περιφερειακές 
αλλαγές δεν αρκούν – όπως αποδείχθηκε σε όλη την Ε.Ε. – για να 
περισώσουν το διανεµητικό σύστηµα.  Απαιτείται η ριζική του 
αλλαγή.  Η αλλαγή εκ βάθρων.  Η δοµική αλλαγή για την οποία 
µιλήσαµε από την πρώτη στιγµή.   
 
 
ΙΙΙ. Α. Η ∆ΟΜΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 
Κυρίες – κύριοι συνάδελφοι, 
Η δοµική αλλαγή του Ασφαλιστικού θεµελιώνεται στους άξονες : 
διάσωση, δηλαδή βιωσιµότητα, και κοινωνική δικαιοσύνη. 
Αλληλεγγύη (κρατική προστασία – τριµερής χρηµατοδότηση), 
αλλά και αναλογία, ανταποδοτικότητα. Το κράτος πρόνοιας 
από τη µία και ο εργαζόµενος «φύλακας» και του τελευταίου 
ενσήµου του από την άλλη.  Με άλλα λόγια βασική σύνταξη – 
ανταποδοτική σύνταξη, όπως αυτές οργανώνονται στα άρθρα 1-
4 του σχεδίου νόµου.  Σκοπός µας είναι να καταστούν απολύτως 
σαφή στους συµπολίτες µας δύο πράγµατα: τι δικαιούνται να 
προσδοκούν και τι υποχρεούνται να εισφέρουν.  Το κράτος 
παρέχει τη βασική σύνταξη των 360 ευρώ, µε τα σηµερινά 
δεδοµένα. Η αύξηση της σχετίζεται µε την αύξηση του ΑΕΠ και τη 
µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή. Πήγαµε στο ποσό που 
παρέχει σήµερα ο ΟΓΑ, αν και η αρχική µου σκέψη ήταν να 
ξεκινήσουµε από 300 ευρώ.  Η σύνταξη αυτή δίδεται ανεξάρτητα 
αν ο συνταξιούχος έχει έστω και ένα ένσηµο και µε τα 



 6 

εισοδηµατικά κριτήρια που έχει σήµερα ο ΟΓΑ (5.000 ευρώ κατά 
άτοµο, 10.000 ευρώ ανά οικογένεια). Εδώ να προσεχθεί το πιο 
σηµαντικό δηµοσιοοικονοµικό στοιχείο, που οδήγησε στη θετική 
αξιολόγηση του συστήµατος από την Ε.Ε.: µε τον περιορισµό του 
κράτους σε αυτή τη δαπάνη και στην εγγύησή της ως έκφραση της 
τριµερούς χρηµατοδότησης, συγκρατούνται  σήµερα τα χρήµατα 
που απαιτούνται στο 4,8 µε 5% του ΑΕΠ, ποσό που δαπανήθηκε 
το 2008. Η προβολή στο 2030 µε τον ίδιο αριθµό των 
συνταξιούχων (περίπου 2.600.000 σήµερα) διατηρεί τη δαπάνη 
στο 5% και για το 2030.  Και αν προστεθούν οι υπολογιζόµενοι 
από τις µελέτες µας 800.000 νέοι – παραπάνω συνταξιούχοι, τότε 
το ποσοστό φθάνει στο 6,2% του ΑΕΠ, το 2030. Στο οποίο αν 
προστεθεί και το περίπου 2,4% των δαπανών για συντάξεις του 
∆ηµοσίου Τοµέα, τότε µιλάµε  για ένα ποσοστό 8,4% του ΑΕΠ – µε 
τις εκτιµήσεις του Υπ. Οικ. για το ΑΕΠ – ποσοστό πολύ φιλικό σε 
σχέση µε τις δηµοσιοοικονοµικές ανάγκες της χώρας και πολύ 
κοντά στον κοινοτικό µέσο όρο (δείτε το σχετικό πίνακα του 
ECOFIN, όπως επίσης και το σχετικό πίνακα που αφορά τις 
κρατικές δαπάνες για τη βασική σύνταξη). Να σηµειωθεί εδώ, πως 
για όσους έχουν µόνο αυτό το εισόδηµα, θα υπάρξει υποστήριξη 
µε άλλα µέτρα κοινωνικού χαρακτήρα, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης.  Το βοήθηµα αυτό 
δεν είναι ιδιαιτέρως επιβαρυντικό, αφού οι συνταξιούχοι αυτής της 
κατηγορίας δεν ξεπερνούν τις 62.000 σήµερα.  
Ανταποδοτική σύνταξη, είναι η σχέση της σύνταξης µε τις 
καταβαλλόµενες εισφορές και το χρόνο εργασίας.  Το σύστηµα 
αρχίζει – όπως και αυτό της βασικής σύνταξης -  να εφαρµόζεται 
από το 2018. Στην αρχή υπολογίζονται τα χρόνια του εργασιακού 
βίου από το 2013 και προσθέτουµε κάθε έτος, το οποίο περνά 
αυτοµάτως στους σχετικούς υπολογισµούς, µε στόχο να φθάσουµε 
το 2030 στα 17 χρόνια και µε προοπτική να καλύψουµε το σύνολο 
του εργασιακού βίου. Οι µετρήσεις στις οποίες αναφερόµαστε 
στηρίζονται στην πρώτη δεκαετία υπολογισµού του χρόνου 
εργασίας Ο χρόνος εργασίας χωρίζεται σε τριετίες, η δε τελευταία, 
από τα 36 και µετά, έχει µεταβαλλόµενους συντελεστές ανά έτος, 
ούτως ώστε να δηµιουργείται κίνητρο παραµονής έως τα 40 χρόνια 
στην εργασία. Ως προς αυτό το θέµα διακινείται ένα προσχηµατικό 
επιχείρηµα: αν κάποιος µπει στην εργασία του στα 30 πρέπει να 
βγει στα 70 για να πάρει πλήρη σύνταξη. ∆ηλαδή να µείνει έως τα 
70; Εδώ το επικοινωνιακό παιχνίδι γίνεται µε το άκουσµα της 
ηλικίας. Η αλήθεια έχει ως εξής: ο εργαζόµενος αυτός µπορεί να 
φύγει όποτε θέλει, παίρνοντας πλήρη τη σύνταξη του κλιµακίου 
στο οποίο ευρίσκεται. ∆ηλαδή χωρίς τη µείωση του 6% που 
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υπάρχει για τις περιπτώσεις των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. 
Και, η συνταξιοδότηση στα 65 ή 67 χρόνια, προφανώς δεν νοείται 
πρόωρη. Αν µείνει όµως και πάνω από 67 τότε παίρνει όχι µόνο 
πλήρη σύνταξη, αλλά και την ανώτατη δυνατή. Όπως ίσως έχετε 
ενηµερωθεί, για τα τελευταία χρόνια του εργασιακού βίου 
εφαρµόζονται ήδη σχετικά προγράµµατα από τον ΟΑΕ∆, τα οποία 
θα τελειοποιηθούν µε την πάροδο του χρόνου. Το µέσο ποσοστό 
αναπλήρωσης, µε τη µέθοδο αυτή είναι 65%, δίχως φυσικά να 
υπολογίζονται οι επικουρικές συντάξεις (τέτοιες συντάξεις λαµβάνει 
το 20% των συνταξιούχων).  Με τη δύναµη του παραδείγµατος 
που αφορά διάφορα επίπεδα συνταξιούχων ανά κύρια σύνταξη, µε 
σύγκριση του σηµερινού συστήµατος και του νέου συστήµατος 
(βάση υπολογισµού η δεκαετία του ασφαλιστικού βίου) 
προκύπτουν τα εξής:: 
 
ΙΚΑ  
 
α. Συντάξιµες Αποδοχές: 775 Ευρώ        30 χρόνια  
Ισχύον: 495,7 ευρώ    Νέο: 529,7 ευρώ      (+6,86%) 
 
β. Συντάξιµες Αποδοχές: 1050 Ευρώ        25 χρόνια 
Ισχύον 525 ευρώ    Νέο: 566 ευρώ              (+7,9%) 
 
γ. Συντάξιµες Αποδοχές: 1100 Ευρώ        40 χρόνια 
Ισχύον: 735  Ευρώ   Νέο: 788  Ευρώ          (+7,2%)              
 
δ. Συντάξιµες Αποδοχές: 1650 Ευρώ        35 χρόνια 
Ισχύον: 1155 ευρώ    Νέο: 1071 Ευρώ       (-7,2%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 1650  Ευρώ        40 χρόνια 
Ισχύον: 1155 ευρώ    Νέο: 1293 Ευρώ       (+12%) 
__________________________________________ 
 
ε. Συντάξιµες Αποδοχές: 2100 Ευρώ        25 χρόνια 
Ισχύον: 1050 ευρώ    Νέο: 946 Ευρώ       (-9,8%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 2100 Ευρώ        37 χρόνια 
Ισχύον: 1470 ευρώ    Νέο: 1476 Ευρώ       (0,4%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 2100 Ευρώ        40 χρόνια 
Ισχύον: 1470 ευρώ    Νέο: 1665 Ευρώ       (+13,3%) 
___________________________________________ 
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στ. Συντάξιµες Αποδοχές: 2500 Ευρώ        25 χρόνια 
Ισχύον: 1250 ευρώ    Νέο: 1108 Ευρώ       (-11,3%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 2100 Ευρώ        30 χρόνια 
Ισχύον: 1500 ευρώ    Νέο: 1346 Ευρώ       (-10,2%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 2100 Ευρώ        35 χρόνια 
Ισχύον: 1750 ευρώ    Νέο: 1627 Ευρώ       (-7%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 2100 Ευρώ        40 χρόνια 
Ισχύον: 1750 ευρώ    Νέο: 1986 Ευρώ       (+13,5%) 
__________________________________________ 
 
ζ. Συντάξιµες Αποδοχές: 3600 Ευρώ        25 χρόνια 
Ισχύον: 1800 ευρώ    Νέο: 1583 Ευρώ       (-12%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 3600 Ευρώ       35 χρόνια 
Ισχύον: 2520 ευρώ    Νέο: 2355 Ευρώ       (-6,5%) 
 
Συντάξιµες Αποδοχές: 3600 Ευρώ        40 χρόνια 
Ισχύον: 2520 ευρώ    Νέο: 2773 Ευρώ       (+10%) 
__________________________________________ 
 
 
ΟΑΕΕ 
 
 

ΕΤΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

15 486,26 (+) 506,23 
25 669,28 (+) 700,25 
30 871,46 (-) 837,87 
32 954,30 (-) 900 
35 1078,56 (-) 997,35 
37 1.078,56 1,079,25 
38 1,078,56 (+) 1.116,55 
39 1,078,56 (+) 1153,86 
40 1.078,56 (+) 1.193.36 

 
 
Ολοκληρωµένο το νέο σύστηµα θα αρχίσει να εφαρµόζεται 
σταδιακά από το 2018. Ήµασταν κατά βάση πειστικοί – όταν 
συζητήσαµε µε την αντιπροσωπεία Ε.Ε., ΕΚΤ, ∆ΝΤ – ως προς το 
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έτος αυτό, διότι έως τότε 1.1 δις Ευρώ θα έχει, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες σήµερα ρυθµίσεις, περάσει από τον ΟΓΑ προς το 
κεντρικό «καλάθι» των δαπανών για το συνταξιοδοτικό µας 
σύστηµα (βλ. σχετικό πίνακα). Η αύξηση των ανταποδοτικών 
συντάξεων απεξαρτάται  πλήρως από το κράτος, αποτελεί θέµα 
των ΦΚΑ και η εξέλιξή της εξαρτάται από την πορεία των τιµών, το 
ΑΕΠ (αύξηση – µείωση), αλλά και τις δυνατότητες έκαστου ΦΚΑ.  
Γίνεται φανερό, πως πελατειακές παρεµβάσεις οποιασδήποτε 
µορφής καθίστανται αδιανόητες, αλλά και σε ένα µεγάλο βαθµό 
αδύνατες.  
 
Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του νέου συστήµατος, οφείλω 
να προσθέσω, πως προϋπόθεση για τη διασφάλιση ενός 
αναγκαίου επιπέδου εισοδήµατος, ειδικά για τους 
χαµηλοσυνταξιούχους, είναι η αναµόρφωση του θεσµού του 
ΕΚΑΣ, έτσι ώστε να ανατραπούν οι σηµερινές στρεβλώσεις και να 
αποδίδεται το επίδοµα αυτό κατά τρόπο ορθολογικό και δίκαιο.     
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  
 
Αυτές είναι οι µείζονες παρεµβάσεις µας, που σχετίζονται και 
οργανώνουν το νέο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας.  Ένα 
σύστηµα διαφανές, αφού διαχωρίζεται η αλληλεγγύη από την 
ανταποδοτικότητα και ο κάθε ασφαλισµένος γνωρίζει ανά πάσα 
στιγµή πόση σύνταξη θα πάρει, µετατρεπόµενος σε «φύλακα» των 
ενσήµων του, ένα σύστηµα δηµόσιο, καθολικό και 
υποχρεωτικό, ένα σύστηµα κοινωνικώς δίκαιο δίχως 
αγκυλώσεις, ένα σύστηµα βιώσιµο και σύγχρονο, δίχως τους 
κινδύνους του κεφαλαιοποιητικού συστήµατος, για το οποίο 
άλλωστε δεν υπάρχουν και τα κεφάλαια, αν κάποιος ήθελε να µας 
το προτείνει.  Η σταδιακότητα, άλλωστε, της εφαρµογής του 
προϋποθέτει και τη συνύπαρξη από το 2018, και για ορισµένα 
χρόνια ακόµη, και των δύο συστηµάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα 
εξασφαλιστεί µία µετάβαση που δεν θα απαιτεί την ταυτόχρονη 
χρηµατοδότηση του παλαιού και του νέου συστήµατος, αφού οι 
κρατικές δαπάνες κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου θα 
περνούν από το ένα σύστηµα στο άλλο.  
 
ΙΙΙ. β. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
 
Το ασφαλιστικό προσχέδιο – νόµου δεν περιορίζεται όµως στις 
ανωτέρω µείζονες αλλαγές.  Οργανώνουµε δεκάδες επιπρόσθετες 
αλλαγές, οι περισσότερες από τις οποίες αρχίζουν να 
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εφαρµόζονται από το 2010-2011 και έχουν αξιόλογο 
δηµοσιονοµικό ενδιαφέρον.  
 
Η αύξηση του µέσου όρου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 61,4 
χρόνια που είναι σήµερα, στα 63,5 έως το 2015. Τα γενικά όρια 
ηλικίας παραµένουν στα 65.  Απαγορεύεται η εφαρµογή από τους 
Φ.Κ.Α., των προγραµµάτων εθελούσιων εξόδων.  
 
Ο αυτόµατος µηχανισµός σύνδεσης της αυξοµείωσης του 
προσδόκιµου µε την παραµονή στην εργασία, αρχής γενοµένης το 
2020. 
 
Από 1.1.2011 επεκτείνεται σε όλες τις κατηγορίες για τις οποίες 
προβλέπεται χορήγηση µειωµένης σύνταξης κατά 6% για κάθε 
έτος ασφάλισης, που υπολείπεται του ορίου για τη συνταξιοδότηση 
για κύρια σύνταξη.  
 
∆ίδεται η δυνατότητα παραµονής στην εργασία – και στο δηµόσιο 
τοµέα -  και µετά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,  από 
οποιοδήποτε νόµο ή καταστατικό κι αν αυτά προβλέπονται και για 
όλους τους φορείς του δηµοσίου (δηµόσιο, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ).  
Παρόµοιες ρυθµίσεις αφορούν και τον ιδιωτικό τοµέα (βλ. άρθρο 
26 του σχέδιου- νόµου).  
Εισάγεται το εργόσηµο , δηλαδή µία επιταγή που αγοράζεται από 
το ΙΚΑ , τις Τράπεζες, από τους ΦΚΑ, από τα ΚΕΠ, τα ΕΛΤΑ και 
µε αυτό πληρώνεται ο περιστασιακώς εργαζόµενος (βλ. άρθρο 20, 
όπου ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες οικογενειακής 
βοηθητικής φροντίδας, οι κηπουρικές εργασίες, η παράδοση 
ιδιαιτέρων µαθηµάτων, η φύλαξη νηπίων και βρεφών, οι αισθητικές 
φροντίδες, οι απασχολούµενοι ως εργάτες γης κ.λπ.). 
 
Από 1.1.2013 µειώνεται στο 2% για κάθε έτος ασφάλισης το 
ποσοστό αναπλήρωσης για όλους τους ασφαλισµένους σε 
όλους τους Φ.Κ.Α. και το ∆ηµόσιο.  
  
Καθορίζεται ως ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθεµατικών 
των ΦΚΑ (29,5 δις ευρώ) συν το Ταµείο Αλληλεγγύης των Γενεών 
(580 εκ Ευρώ φέτος), η Τράπεζα της Ελλάδας.  Μετά από 
διαγωνισµό ανατίθεται σε σύµπραξη τραπεζών η διαχείριση της 
ακίνητης περιουσίας των ΦΚΑ (αντικειµενικής αξίας 2 δις 
Ευρώ).  
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Θα δηµιουργήσουµε, έως την 31/12/2012 σε όλους τους Φ.Κ.Α. τα 
νέα ηλεκτρονικά µητρώα καταγραφής της ασφαλιστικής ¨µερίδας¨ 
του κάθε εργαζόµενου, στην οποία στηρίζεται ο υπολογισµός της 
ανταποδοτικής σύνταξης.  
  
Συγκροτείται ενιαίος µηχανισµός ελέγχου από ΣΕΠΕ, ΓΓΚΑ, ΦΚΑ.  
 
Συστήνουµε Κέντρο Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένου (ΚΕΑ). 
 
Καθορίζουµε ενιαίο καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που 
εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας. Από την έναρξη εφαρµογής 
του νόµου αυτού τόσο στο δηµόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τοµέα 
θα εφαρµοσθεί  η περικοπή της σύνταξης για τον συνταξιούχο που 
εργάζεται, αλλά θα προσαυξάνεται η σύνταξή του για κάθε χρόνο 
της νέας ασφάλισής του. 
 
Αυξάνουµε κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα την εισφορά για 
κύρια σύνταξη στο ΙΚΑ µε αντίστοιχη µείωση της εισφοράς για 
ΟΑΕ∆, ∆ΕΚ, Εργατική Εστία. Από το 2011 η µονάδα αυτή θα 
αρχίσει να δίνει στα ταµεία του ΙΚΑ από 400 .κ., το 2012 800 εκ., 
µε διαρκή αύξηση, ανάλογη µε την αύξηση των εισφορών.  
 
Εκσυγχρονίζουµε τον κατάλογο των βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελµάτων και γίνεται κεντρική εξέταση και επανεξέταση 
των αναπηρικών συντάξεων. Ιδρύουµε νέο ενιαίο φορέα 
προσδιορισµού αναπηρίας και προβλέπεται η κατάρτιση ενιαίου 
κανονισµού για τον καθορισµό των ποσοστών της.  
 
Θεσπίζουµε ως προϋπόθεση της καταβολής της πλήρους βασικής 
σύνταξης σε κάθε πολίτη και αλλοδαπό, την επί 35 χρόνια 
διαµονή του στην Ελλάδα (άρθρο 2), ενώ η καταβολή της 
σύνταξης γήρατος του αποθανόντος συζύγου στη χήρα του, 
γίνεται µόνο εάν ο θάνατος επήλθε πέντε τουλάχιστον χρόνια µετά 
την τέλεση του γάµου.  
 
Από την 1η/7/2011 θα γίνεται διεκπεραίωση από το τραπεζικό 
σύστηµα όλων των συναλλαγών στο πεδίο των εργασιακών 
σχέσεων (µισθοδοσία, απόδοση εισφορών όχι δια µιας, αλλά δια 
περισσοτέρων συναλλαγών εντός του µηνός).  
 
Ιδρύουµε ενιαίο κέντρο πληρωµής συντάξεων (έτσι θα 
τηρούνται οι «οροφές» και θα εντοπίζονται σχετικά οι 
διπλοσυνταξιούχοι, αλλά και θα αποφεύγεται η καταβολή 
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συντάξεων σε µη δικαιούχους). Το σύστηµα αυτό θα λειτουργήσει 
από 1.1.2011. 
 
Καθορίζουµε ένα ενιαίο σύστηµα ρύθµισης των οφειλών στους 
Φ.Κ.Α., που θα αντικαταστήσει τις συνήθεις σήµερα 
αποσπασµατικές ρυθµίσεις. Συνοδεύουµε το σύστηµα αυτό µε 
πολιτικές εγγυήσεις που δυσχεραίνουν την αλλαγή του µε 
πελατειακές προθέσεις.  
 
Ενώ ήδη νοµοθετήσαµε διαδικασίες γρήγορης καταβολής των 
συντάξεων για να υλοποιήσουµε την υπόσχεσή µας για καταβολή 
της σύνταξης εντός τριµήνου από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης, έως το τέλος του 2010, µε το παρόν προσχέδιο αίρουµε 
τις αδικίες επί διαδοχικής ασφάλισης, προστατεύοντας έτσι και 
προστατεύουµε και την κινητικότητα στην αγορά εργασίας, δίχως 
όµως να καθορίζουµε άµεση έναρξη εφαρµογής. Θα υπάρχει η 
διάταξη και θα εφαρµοστεί όποτε το σύστηµα αποκτήσει τις 
σχετικές οικονοµικές δυνατότητες.  
 
Ενοποιούµε τους ΦΚΑ σε τρεις (µισθωτοί, αγρότες, 
αυτοαπασχολούµενοι) σε ό,τι αφορά την κύρια σύνταξη και η αρχή 
γίνεται από το 2013, οπότε και οι νεοεισερχόµενοι εργαζόµενοι στο 
∆ηµόσιο θα ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.   
 
∆ιαχωρίζονται, επιτέλους, οι κλάδοι – και οι υπηρεσίες υγείας 
από το συνταξιοδοτικό σύστηµα. Οι φορείς πρωτοβάθµιας 
υγείας (που αποτελούν το κύριο µέρος των διαθέσιµων υπηρεσιών 
του ασφαλιστικού συστήµατος σήµερα) θα υπαχθούν στην 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και θα ενσωµατωθούν στο 
σύστηµα πρωτοβάθµιας υγείας, ενώ τα έξι νοσοκοµεία του ΙΚΑ θα 
υπαχθούν στις διοικητικές δοµές των ήδη υπαρχόντων 
νοσοκοµείων. Η εφαρµογή θα ξεκινήσει πιλοτικά, όπως ρυθµίζεται 
αναλυτικά από το άρθρο 31 του προσχεδίου νόµου.  
 
Για τις περισσότερες από τις αλλαγές που προαναφέθηκαν έχουµε 
υπολογίσει το οικονοµικό όφελος που θα αποφέρουν. Τις 
ποσοπτικοποιήσεις αυτές τις έχουµε καταγράψει σε κείµενο που 
διανέµουµε σήµερα. Η πίστη στην εφαρµογή µε τρόπο 
αποφασιστικό και απαρέγκλιτο όλων των προαναφερθεισών 
αλλαγών δηµιουργεί απόλυτη βεβαιότητα για την επιτυχία του 
εγχειρήµατος µας. Κι ακόµη, η εφαρµογή αυτή θα µας φέρει πιο 
κοντά στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών µας ως προς το Π.Σ.Α. 
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και το Memorandum για τη στήριξη της χώρας από την Ε.Ε. την 
Ε.Κ.Τ. και το ∆.Ν.Τ.  
 
   
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
Παραλάβαµε τον Οκτώβριο ένα διαλυµένο και χρεοκοπηµένο 
σύστηµα. Παρεµβήκαµε µε τρόπο αποφασιστικό στα καθηµερινά 
του προβλήµατα, ενώ επιχειρούµε µε τρόπο ριζικό να αλλάξουµε 
τη δοµή του.  
Και η παραµικρή καθυστέρηση απέναντι στην αναµόρφωση του 
Ασφαλιστικού θα σήµαινε στην ουσία εγκληµατική αµέλεια και 
περιφρόνηση αφενός για τους σηµερινούς συνταξιούχους και 
εργαζόµενους και αφετέρου για τις επερχόµενες γενεές. Σε αυτή 
την προοπτική η παρούσα κυβέρνηση δεν είναι διατεθειµένη µε 
τίποτα να συµπράξει.  
Με τη σηµερινή νοµοθετική µας πρωτοβουλία, µέσα σε ιδιαίτερα 
δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, κάνουµε τα αδύνατα δυνατά να 
διασφαλίσουµε τους θεσµούς του κοινωνικού κράτους στη χώρα 
µας, που απειλούνται εξαιτίας της βαθιάς και γενικευµένης κρίσης. 
Ταυτοχρόνως, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών που 
προβλέπει το κοινό πρόγραµµα του µηχανισµού στήριξης, δεν 
ανασυγκροτούµε µόνο το θεσµό της κοινωνικής ασφάλισης, 
διασώζοντάς τον από την κατάρρευση και την ανυποληψία, αλλά 
συµβάλλουµε καθοριστικά και στην επίτευξη του πρωταρχικού 
εθνικού στόχου, που είναι η αποφυγή της χρεοκοπίας, η εξυγίανση 
των δηµοσιονοµικών της χώρας και η ένταξη της Ελλάδας σε ένα 
νέο κύκλο βιώσιµης ανάπτυξης. Μπροστά στις σηµερινές 
συνθήκες, µόνος δρόµος και αδιαπραγµάτευτη επιλογή, είναι η 
φυγή προς τα εµπρός. Να κάνουµε την κρίση ευκαιρία, τον 
βαθύτατο κλονισµό του υπάρχοντος συστήµατος, εφαλτήριο για 
µια διαφορετική πορεία. Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο, για 
χάσιµο. Και από τις θυσίες που θα γίνουν, θα παλέψουµε για να 
βγει κάτι σηµαντικό και ελπιδοφόρο: οι θυσίες αυτές να πιάσουν 
τόπο και να ανταµειφθούν και οι πολίτες και η πατρίδα µας.    
   


