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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας
Συντάξεις
Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012, εάν
εφαρμοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σημαντικά τη μακροπρόθεσμη
διατηρησιμότητα του συνολικού συνταξιοδοτικού συστήματος.
Ωστόσο, το συνταξιοδοτικό σύστημα παραμένει κατακερματισμένο
και δαπανηρό και απαιτεί σημαντικές ετήσιες μεταβιβάσεις από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πολύ πιο
φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων
διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και των πρόσθετων πιέσεων στο
σύστημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι εισφορές έχουν μειωθεί
λόγω των υψηλών επιπέδων ανεργίας καθ’ ην στιγμήν οι πιέσεις στις
δαπάνες
κορυφώθηκαν,
καθώς
πολλοί
επέλεξαν
να
συνταξιοδοτηθούν πρόωρα.
Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσμεύονται
να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις και επίσης
θα προβούν με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της
μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας
με
στόχο
την
επίτευξη
εξοικονόμησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της
τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσμη
αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη
συνταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη
συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτημένα
δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία
συνταξιοδότησης.
Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων
στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρμοσαν επίσης
εισφορές υγείας ύψους 6% για τις επικουρικές συντάξεις από την 1η
Ιουλίου 2015· θα υπαγάγουν στην ETEA από την 1η
Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα ταμεία επικουρικών συντάξεων και
θα διασφαλίσουν ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα
χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η
Ιανουαρίου 2015· θα παγώσουν τα μηνιαία εγγυημένα ανταποδοτικά
όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021· και
εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτούνται μετά τις 30 Ιουνίου
2015 θα έχουν πρόσβαση σε βασικές, εγγυημένες συντάξεις
με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον
όταν θα έχουν συμπληρώσει την νόμιμη κανονική ηλικία
συνταξιοδότησης,
που
είναι
σήμερα
τα
67
έτη.
i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν τους
κανόνες επιλεξιμότητας για τις ελάχιστες εγγυημένες
συντάξεις μετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες τις εγκυκλίους

για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του νόμου του 2010· γ) θα
διορθώσουν τον ν. 4334/2015 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να
εφαρμόσουν ορθά το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων
παροχών (αντί των εισφορών με κρατική επιχορήγηση) και να το
επεκτείνουν στον δημόσιο τομέα· δ) θα καταργήσουν βαθμιαία τα
κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία
συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συνταξιοδότησης,
προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμιμης ηλικίας
συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έως το 2022, ή
στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη εισφορών, που θα ισχύει
για όλους όσοι συνταξιοδοτούνται (εκτός από τα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες που έχουν παιδιά με
αναπηρία), με άμεση εφαρμογή.
ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα
θεσπίσουν νομοθετικά περαιτέρω μεταρρυθμίσεις που θα αρχίσουν
να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016:
α) το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρικές βελτιώσεις για
την καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και
παροχών·
β) τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και
συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με
μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό
τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες
απαιτούμενες εισφορές·
γ) την αναθεώρηση και τον εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών
συστημάτων των βασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι
εγγυημένες με βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων,
λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για καταβολή
εισφορών·
δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικής ενοποίησης των ταμείων
κοινωνικών ασφαλίσεων, μεταξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας
εναρμόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και
των παροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση εντός
τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδοτούνται με
κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις
εισφορές σε όλα τα ταμεία συντάξεων προς τη δομή των εισφορών
στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)·
στ) την κατάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των
περιττών επιβαρύνσεων κατά τη χρηματοδότηση των
συντάξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχών
ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμείων
ζ) τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συνταξιοδοτικές
παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
(ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία
(«pro rata»)·
η) οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με ποινή για
όσους
θίγονται
από
την
παράταση
της
ηλικίας

συνταξιοδότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της
τρέχουσας ετήσιας ποινής του 6%·
θ) τη βελτίωση της στόχευσης των κοινωνικών συντάξεων
αυξάνοντας τις συντάξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους
ι) τη σταδιακή κατάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (EKAΣ)
για όλους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019,
αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του 2016·
ια)
αποκατάσταση
του
παράγοντα
διατηρησιμότητας
της
μεταρρύθμισης του 2012 ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών
εναλλακτικών μέτρων στο συνταξιοδοτικό σύστημα·
ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει
νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την
πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής
απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θα
καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα
που εισήγαγαν οι νόμοι 4325/2015 και 4331/2015, σε
συμφωνία με τους θεσμούς.
iii. Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η
κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής
ασφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργηση
όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρνηση και τη
διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα
διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ,
θα εφαρμόσει
κεντρικό
μητρώο συνεισφερόντων και
θα
δημιουργήσει κοινές υπηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για
τη δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλήρη
λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016.
Οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της
δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα
τέλη του 2017.
Οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά
μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύναμου αποτελέσματος στο
πλαίσιο του συστήματος συνταξιοδότησης, σε αντικατάσταση
ορισμένων μέτρων από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως,
έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την
προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θεσμούς
κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι
συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε επαρκή βαθμό και ότι,
ελλείψει αυτών, η βασική επιλογή είναι εκείνη που προσδιορίζεται
παραπάνω.

