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Βασικές προϋποθέσεις

Η ύπαρξη πολιτικής βούλησης

Η συναίνεση 
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Ένα Ταμείο

 Όλα τα υπάρχοντα ταμεία κύριας σύνταξης εντάσσονται σε έναν Φορέα 
(ήδη προβλέπεται στην πρόταση Κατρούγκαλου)

 Η ύπαρξη ενός οργανισμού δεν αναιρεί την δυνατότητα αυτός να φιλοξενεί 
διαφορετικά ασφαλιστικά προγράμματα (πχ μισθωτοί, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αγρότες) 

 Σε αυτό τον φορέα εντάσσονται και οι επικουρικές συντάξεις. ∆ηλαδή, θα 
υπάρχει μία σύνταξη.
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Σύντομα να επιτευχθεί ισορροπία 

 Αναλογιστική εκτίμηση (μοντέλο προβολών 50 ετών)
 Και άλλες μειώσεις παροχών (πρέπει να πούμε την αλήθεια)
 Μερικές, προσωρινές έστω, πηγές εσόδων. Όχι αύξηση εισφορών. 

Εξοικονόμηση πόρων από την δραστική μείωση του υπάρχοντος 
μισθολογικού κόστους, απολύσεις υπαλλήλων του ∆ημοσίου.

 Είτε άμεση μείωση εργοδοτικών εισφορών, είτε καθορισμός μελλοντικής 
περιόδου που θα διαρκέσει η μείωση εισφορών.

 Κατάργηση των φορέων πρόνοιας και των παροχών εφάπαξ που δίνουν.
 Ενδεχομένως να είναι απαραίτητος ο ουσιαστικός επανυπολογισμός των 

τρεχουσών συντάξεων.   
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Ύψος παροχής

 Καθιέρωση μίας και μόνης σύνταξης από το κρατικό σύστημα με Συντελεστή 
Αναπλήρωσης που θα ξεκινά από ένα μέγιστο ύψους 50% για 
ασφαλισμένους με πολύ χαμηλές αποδοχές και θα πέφτει στο 30% για 
μεσαία εισοδήματα και ακόμη χαμηλότερα για υψηλότερα εισοδήματα.

 Η Εθνική Σύνταξη δεν δίνεται σε όλους, έχει την έννοια του ΕΚΑΣ και δίδεται 
μόνο σε όσους δεν καταφέρουν να λάβουν το ποσό αυτό (380€) μέσα από 
τις εισφορές τους.
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Σύστημα χρηματοδότησης

 Για την παροχή του κρατικού συστήματος θα προβλέπεται ∆ιανεμητικό 
σύστημα πιθανώς του τύπου Νοητής Κεφαλαιοποίησης. 

 Κατά την στιγμή της μετάβασης στο σύστημα αυτό, θα γίνει ένας 
υπολογισμός της αξίας των δεδουλευμένων δικαιωμάτων του κάθε 
ασφαλισμένου στο παλαιό σύστημα και το ποσό αυτό θα αποτελέσει το 
ποσό έναρξης του παραπάνω ατομικού λογαριασμού. Κατά των 
υπολογισμό των δεδουλευμένων δικαιωμάτων θα ληφθούν μέτρα 
εξομάλυνσης αδικαιολόγητων ανισοτήτων που χαρακτηρίζουν το παλαιό 
σύστημα, έτσι ώστε δικαιώματα που θα βασίζονται σε τέτοιες ανισότητες να 
μην ληφθούν υπόψη. \
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Άλλοι πυλώνες

 Ουσιαστική ενεργοποίηση των ιδιωτικών συντάξεων των πυλώνων 2ου και 
3ου.

 Ανάπτυξη του τομέα των Επαγγελματικών Ταμείων.
 ∆ημιουργία ανοικτών και κλειστών επαγγελματικών ταμείων.
 Ολοκληρωμένο και λειτουργικό νομικό πλαίσιο (άρση του περιορισμού των 

100 ατόμων κλπ)
 Φορολογικά κίνητρα
 Επαρκής και κατάλληλη εποπτεία 
 Ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.
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Εως ότου γίνουν αυτά, καλό θα ήταν ο καθένας να λάβει πρόνοια και να 
αποταμιεύσει για το δικό του προσωπικό πρόγραμμα σύνταξης.

Το να εμπιστευτεί το εισόδημα των γηρατειών του στις καλές προθέσεις του 
κου Κατρούγκαλου είναι μία εξαιρετικά επικίνδυνη απόφαση.

7


