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Η ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΓΓΥΗΣ 

 

του καθηγητή Άγγελου Στεργίου 

 

     Εφόσον συμφωνήσει κανείς επί της αρχής για τη σκοπιμότητα και την 

ωφέλεια του λογιστικού (κι όχι λειτουργικού) διαχωρισμού της λογικής της 

ασφάλισης από το μηχανισμό της κοινωνικής αλληλεγγύης (διαχωρισμό 

κοινωνικού από αναλογικό), ο ειδικότερος προσδιορισμός της μορφολογίας 

της βασικής (κοινωνικής) σύνταξης και της σχέσης της με την αναλογική 

αναδεικνύεται σε κεντρικό διακύβευμα της επιχειρούμενης δομικής αλλαγής. 

Στην ουσία, δεν θα πρόκειται για το τελικό επίπεδο της παροχής, αλλά για 

μια επαναδιαπραγμάτευση του συντονισμού των δύο μερών της σύνταξης 

και για το «πώς» τελικά θα επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο η αναδιανομή.  

     Με την καθιέρωσή της, η βασική σύνταξη θα αποκτήσει αυτοτέλεια και θα 

αποχωριστεί από το πλαίσιο των ασφαλιστικών (αναλογικών) παροχών του 

κάθε φορέα –το αντίθετο συμβαίνει σήμερα με τα κ.ο. συντάξεων που είναι 

ενταγμένα στις συντάξεις. Έτσι, θα γίνει ευκολότερη η επικέντρωση στην 

αναδιανεμητική λειτουργία του κοινωνικού τμήματος της σύνταξης.   

     Ακόμη, θα ικανοποιηθεί η αρχή της ισότητας, αφού η βασική σύνταξη θα 

είναι ενιαία για όλους τους συνταξιούχους κύριας σύνταξης της χώρας –
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σήμερα γίνεται κατά τρόπο ασυντόνιστο και διαφοροποιημένο ανάλογα με 

τον ασφαλιστικό οργανισμό υπαγωγής του δικαιούχου. Οι οποιεσδήποτε 

ανισότητες δεν βρίσκουν έρεισμα στο σκοπό του μέτρου που αφορά στο ίδιο 

βαθμό τους ασφαλισμένους όλων ανεξαιρέτως των φορέων. Εννοείται ότι 

δεν δικαιολογούνται ούτε διαφοροποιήσεις, στο σημείο αυτό, ανάλογα με το 

χρόνο υπαγωγής, όπως είναι η διάκριση σε ασφαλισμένους πριν και μετά το 

1992. Μάλιστα, επιβάλλεται η ολοκληρωτική κάλυψη του πληθυσμού, όπως η 

θεσμοθέτηση της σύνταξης των ανασφάλιστων προσώπων. 

     Ως προς το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται, η βασική σύνταξη δεν θα 

πρέπει να χρηματοδοτείται από τις επαγγελματικές ασφαλιστικές εισφορές 

–όπως συμβαίνει σήμερα με τα κ.ο-, αλλά από το κοινωνικό σύνολο (μέσω 

άμεσης φορολογίας και κρατικού προϋπολογισμού), προκειμένου να 

υλοποιηθεί ο ευρύτερος αναδιανεμητικός της χαρακτήρας. Η επίρριψη του 

βάρους στους ίδιους τους ασφαλισμένους οδηγεί σε στρέβλωση του μέτρου. 

Μέσω της βασικής (κοινωνικής σύνταξης) επιτυγχάνεται μια αναδιανομή 

εισοδήματος μέσα στην ίδια γενεά.  

     Η βασική σύνταξη δεν μπορεί να σχεδιαστεί κατά τρόπο ασύνδετο προς το 

όλο συνταξιοδοτικό οικοδόμημα. Ειδικότερα, η βασική και η αναλογική 

σύνταξη θα πρέπει να σχεδιαστούν ως ένα δίδυμο, ως δύο τμήματα που θα 

λειτουργούν συμπληρωματικά. Η κοινωνική σύνταξη πρέπει να καθοριστεί 

σ’ ένα επίπεδο που να προστατεύει όσους δεν είχαν ένα συνεχή ασφαλιστικό 

βίο (άτυπες μορφές απασχόλησης). Όσα συνταξιοδοτικά συστήματα 

εισήγαγαν μηχανισμούς αναλογικής σύνταξης, έλαβαν συγχρόνως μέριμνα 

για την εγγύηση μιας ελάχιστης σύνταξης.  
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     Ακόμη, οφείλουμε να αποφύγουμε το σκόπελο του αντικινήτρου 

ασφάλισης. Αν η βασική σύνταξη είναι ικανοποιητική και η αναλογική 

«χτίζεται» δύσκολα, τότε ο μεγαλύτερος όγκος των συνταξιούχων θα 

εξωθηθεί προς το ελάχιστο επίπεδο. Για να αποφύγουμε αυτό το ενδεχόμενο, 

θα πρέπει να μεριμνήσουμε σχετικά –λ.χ. με το να αυξάνει η αναλογική 

σύνταξη πιο έντονα από το σημείο που σταματά η βασική. Άλλωστε, οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της βασικής, δηλαδή ο έλεγχος του εισοδήματος, 

καθώς και η ύπαρξη ορίου ηλικίας θα λειτουργήσουν ως τροχοπέδη σε μια 

ατομική στρατηγική αξιοποίησης του συστήματος  -με περιορισμό στη 

βασική και αποφυγή περαιτέρω ασφάλισης. 

     Η βασική σύνταξη δεν θα πρέπει να περιορίζεται σ’ ένα στοιχειώδες ποσό, 

ιδιαίτερα σε μια εποχή βαθειάς οικονομικής κρίσης με ασυνεχή ιστορικά 

ασφάλισης, μικρή συσσώρευση ασφαλιστικού «πλούτου», χαμηλούς μισθούς 

(εργαζόμενοι φτωχοί). Να έχουμε υπόψη μας ότι στην παρούσα κατάσταση 

της αγοράς εργασίας η αδιάκοπη εργασιακή σχέση στον ίδιο εργοδότη όλο 

και σπανίζει, ενώ ανθίζουν οι άτυπες μορφές απασχόλησης. Το ύψος της 

βασικής δεν είναι δυνατόν να προσδιορίζεται με απόλυτους δημοσιονομικούς 

όρους. Διαφορετικά, μια βασική σύνταξη χαμηλού επιπέδου, σε συνδυασμό 

με μια –αυστηρά καθορισμένη- αναλογική σύνταξη, θα έχει ανεπιθύμητες 

κοινωνικά συνέπειες. Μια τέτοια εκδοχή θα οδηγούσε μοιραία περισσότερο 

σε μια αύξηση του φαινομένου της φτώχειας των ηλικιωμένων παρά στη 

συρρίκνωσή του. 

     Η επιτυχία του μέτρου της βασικής σύνταξης θα εξαρτηθεί από την 

εύστοχη αναδιανεμητική της λειτουργία προς άτομα που βρίσκονται κάτω 

από ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης. Ειδικότερα, η βασική σύνταξη οφείλει να 
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υπηρετεί ένα σαφή στόχο. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να είναι άλλος από τη 

διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Η βασική σύνταξη θα 

πρέπει να παρέχει στους ηλικιωμένους τα μέσα μιας ανεκτής διαβίωσης. 

Όταν η συνολική αναλογική σύνταξη (κύρια και επικουρική) δεν θα 

υπερβαίνει το όριο διαβίωσης, τότε το κοινωνικό τμήμα θα παρεμβαίνει 

συμπληρωματικά, κατόπιν ελέγχου πόρων. Το ποσό της βασικής, στο οποίο 

θα έχουν δικαίωμα όλοι οι συνταξιούχοι (αλλά κι οι ανασφάλιστοι), θα 

κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος της αναλογικής σύνταξης και τα μέλη 

οικογένειας. Θα είναι ίσο με τη διαφορά ανάμεσα στην αναλογική σύνταξη 

και το καθορισμένο ποσό του ορίου που θα προσαυξάνεται ανάλογα με τα 

οικογενειακά βάρη. 

     Θα αποτελούσε, εξάλλου, ασυγχώρητη σπατάλη η χορήγηση της βασικής 

σε όλους, χωρίς εισοδηματικές προϋποθέσεις -άλλωστε, η λογική της 

ομοιόμορφης (flat-rate pension) μη ανταποδοτικής, «οικουμενικής» σύνταξης 

συνάδει μάλλον προς την ιστορική παράδοση και τις οικονομικές 

δυνατότητες άλλων συστημάτων (τύπου Beveridge, citizenship-based model). 

Πρόσωπα που απολαμβάνουν από άλλες πηγές (εργασία, πρόσοδοι 

περιουσίας, αναλογική σύνταξη) ένα ικανοποιητικό εισοδηματικό επίπεδο, 

θα πρέπει να αποκλείονται από τη βασική σύνταξη. Έτσι, η βασική σύνταξη 

θα πρέπει να μειώνεται προοδευτικά, όχι μόνο όταν αυξάνει η αναλογική 

σύνταξη, αλλά κι όταν αυξάνει το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του 

δικαιούχου. Αντίθετα, με την αποδοχή μιας «οικουμενικής» εκδοχής (χωρίς 

εισοδηματικά κριτήρια), το μόνο που θα πετυχαίναμε, θα ήταν να 

συμπιέσουμε το ύψος της βασικής σύνταξης σε χαμηλά επίπεδα λόγω του 

υψηλού κόστους της.    
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     Ο όλος επανασχεδιασμός του συνταξιοδοτικού μας συστήματος δεν θα 

πρέπει να γίνει σε βάρος των λιγότερο ευνοημένων συνταξιούχων. Αντίθετα, 

θα πρέπει να γίνει προς όφελός τους. Κι αυτό γιατί σε εποχές οικονομικής 

κρίσης δεν θα πρέπει να λησμονούμε το πρόταγμα της κοινωνικής 

αλληλεγγύης. Στην προοπτική αυτή, η βασική σύνταξη ανάγεται σε κεντρικό 

εργαλείο της στρατηγικής κατά της φτώχειας των ηλικιωμένων. 

     Τέλος, αν εμμείνει το Υπουργείο στην πρότασή του, τότε εμφανίζεται 

αναγκαία μια διπλή διόρθωση : η πρόβλεψη ενός συμπληρώματος της 

βασικής σύνταξης, κατόπιν ελέγχου πόρων, καθώς και ο καθορισμός ενός 

ορίου πέραν του οποίου οι αναλογικές δεν θα συνοδεύονται από κοινωνική 

σύνταξη (ύπαρξη οροφής). Διαφορετικά, αν μείνει ως έχει η πρόταση, τότε οι 

κατώτατες συντάξεις θα υποβαθμιστούν, ενώ η βασική θα συμπληρώνει 

αδικαιολόγητα υψηλές αναλογικές συντάξεις. 


