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ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Του καθηγητή Άγγελου Στεργίου 

1. Η αποδοχή του νέου σχήματος της βασικής σύνταξης δεν 

σημαίνει κατάργηση των κ.ο. Ο θεσμός των κ.ο. αναπτύχθηκε 

στρεβλά και κατά τρόπο άδικο . Αυτό που προτείνεται, είναι η 

αντικατάστασή του από ένα νέο θεσμό ελάχιστου και ενιαίου 

συνταξιοδοτικού ορίου, με τη μορφή της βασικής σύνταξης. Στην 

ουσία, θα πρόκειται για μια επαναδιαπραγμάτευση του 

συντονισμού των δύο μερών της σύνταξης και για το «πώς» τελικά 

θα επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο η αναδιανομή. 

2. Η αναλογικότητα δεν ταυτίζεται με την ανταποδοτικότητα. Η 

διαμόρφωση μιας αναλογικότερης σχέσης ανάμεσα στις παροχές 

και τις εισφορές δεν σημαίνει και μετασχηματισμό του συστήματος 

σε κεφαλαιοποιητικό – προς το οποίο συνάδει κατά κυριολεξία η 

ανταποδοτικότητα. Η ύπαρξη αναλογίας δεν είναι ασυμβίβαστη με 

μια εσωτερική αλληλεγγύη μεταξύ των ασφαλισμένων. Είναι 

ορθότερο να γίνεται λόγος για μεγαλύτερη αναλογικότητα. Στις 

αναλογικές ισχύει το Συμβόλαιο των γενεών. Οι συντάξεις του 

αύριο πληρώνονται με τις εισφορές του αύριο κι οι παροχές του 

σήμερα με τις εισφορές του σήμερα.  

3. Η διαμόρφωση του σχήματος βασικής και αναλογικής 

συνδέεται άρρηκτα και με την ανεύρεση πρόσθετων πόρων για 

τη χρηματοδότηση του συστήματος. Με την άντληση πρόσθετων 

πόρων (πέραν των εισφορών) θα μπορέσει ο θεσμός να επιτελέσει 

μια σοβαρή αναδιανεμητική λειτουργία. Ο σχεδιασμός της 
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βασικής-αναλογικής αποκλειστικά στο πλαίσιο εξοικονόμησης 

πόρων (δημοσιονομικής πειθαρχίας) θα οδηγήσει σε υπονόμευση 

της λογικής του διαχωρισμού του προνοιακού από το αναλογικό.  

4. Η βασική σύνταξη δεν μπορεί να είναι ένα φτωχό προνοιακό 

επίδομα. Το ύψος της βασικής δεν θα είναι συμβολικό, αλλά 

ουσιαστικό και συγκεκριμένα θα συνδέεται με την αντιμετώπιση 

της σχετικής φτώχειας. 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). 

5. Η βασική σύνταξη δεν θα πρέπει να κυμαίνεται, σύμφωνα με 

την πρόταση του Υπουργείου, κάθε χρόνο ανάλογα με τον 

αριθμό των δικαιούχων και τα κονδύλια του προϋπολογισμού. 

Έτσι, δημιουργείται μια τεράστια ανασφάλεια σε βάρος των 

συνταξιούχων.  

6. Η χορήγηση της βασικής σύνταξης αφορά και τις συντάξεις 

αναπηρίας, χωρίς την ανάγκη συμπλήρωσης ενός ορίου ηλικίας 

(κλιμάκωση ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας).  

7. Η βασική σύνταξη επεκτείνεται εξίσου και στις συντάξεις 

επιζώντων. Λαμβάνεται όμως μέριμνα αποφυγής αδικαιολόγητης 

συσσώρευσης σε περίπτωση διπλοσυνταξιούχων (συρροή με 

σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος). 

8. Οι δικαιούχοι αναλογικών συντάξεων πέρα από ένα ύψος δεν θα 

πρέπει να επωφελούνται της βασικής σύνταξης.  

9. Με την καθιέρωση της βασικής σύνταξης δεν καταργούνται οι 

υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το κράτος για τη χρηματοδότηση 

της κοινωνικής ασφάλισης. 
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10. Η διαμόρφωση της βασικής – αναλογικής σύνταξης θα ισχύσει 

και για τους νέους ασφαλισμένους. Επιβάλλεται η κατάργηση 

της ανεπίτρεπτης διάκρισης των ασφαλισμένων σε νέους και 

παλαιούς. 

11. Η εφαρμογή του νέου συστήματος θα γίνει σταδιακά. 

12. Όσοι δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα δικαιούνται 

μέρους της αναλογικής σύνταξης –από τη στιγμή που έχουν 

συμπληρώσει ένα ελάχιστο χρόνο (λ.χ. 5-8 χρόνια) και το 

προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Αυτό συνάδει προς την αναλογικότερη 

διαμόρφωση της σύνταξης. 

13. Η αναλογική σύνταξη θα πρέπει να οδηγεί με 35 χρόνια 

ασφάλισης σε μια πλήρη σύνταξη. 

14. Δεν θα πρέπει να προβλέπεται μακρά περίοδο ωρίμανσης της 

αναλογικής σύνταξης για να μην καταλήξουμε σε έμμεση αύξηση 

του ορίου ηλικίας. 

15. Η βασική σύνταξη δεν μπορεί να διαβαθμίζεται ανάλογα με τις 

εισφορές που έχουν καταβάλλει οι ασφαλισμένοι. Κι αυτό γιατί η 

βασική σύνταξη επιτελεί διαφορετικό ρόλο από εκείνο της 

αναλογικής. 

16. Να προβλέπεται η αναγνώριση πλασματικών χρόνων, για 

όσους ανατρέφουν παιδιά, με καταβολή εισφορών από το 

κράτος. Οι λόγοι εισαγωγής ευνοϊκού καθεστώτος για την 

προστασία της οικογένειας και των παιδιών δεν επιτρέπουν τη 

θέσπιση διαφορετικής μεταχείρισης των δύο φύλων, εφόσον και οι 

δύο γονείς έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις στο πλαίσιο ανατροφής των 

παιδιών και της ενότητας της οικογένειας. Ακόμη, θα πρέπει να 

προβλέπονται πλασματικοί χρόνοι για άνεργους. 
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