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Αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης 

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί δηµόσιο κοινωνικό αγαθό που η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει για κάθε 

πολίτη. Ο αναδιανεµητικός, καθολικός και δηµόσιος χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήµατος αποτελούν τις 

σταθερές του. Τη βιωσιµότητα  και την επάρκειά του την εγγυάται το κράτος: αυτές είναι οι αδιαπραγµάτευτες 

αρχές του ΠΑΣΟΚ, που οδηγούν και σήµερα την πολιτική µας. Τριµερής χρηµατοδότηση του ασφαλιστικού 

συστήµατος, καµιά µείωση των συντάξεων, καταβολή του µη ανταποδοτικού σκέλους,  της κατώτερης σύνταξης 

από τον κρατικό προϋπολογισµό –αυτές είναι οι εγγυήσεις µας.

Οι στόχοι µας:

• Η εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας και σιγουριάς στους πολίτες για το παρόν και το µέλλον του 

συστήµατος

• Η δηµιουργία ενός νέου αποθεµατικού που θα διασφαλίζει τις επόµενες γενιές.

• Η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας ως ελάχιστη προϋπόθεση δηµιουργίας ασφαλιστικής συνείδησης 

και στέρεης οικονοµικής βάσης. 

• Ο εκσυγχρονισµός της λειτουργίας των Ταµείων, η αξιοποίηση των πόρων τους και η αναβάθµιση της 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών.

• Η παράταση του ασφαλιστικού βίου µε κίνητρα οικειοθελούς  παραµονής στην εργασία.

• Η αντιµετώπιση και θεραπεία αδικιών και στρεβλώσεων που οδηγούν στην αποφυγή της ασφάλισης.

• Ο διαχωρισµός των προνοιακών παροχών από τις ασφαλιστικές παροχές.

• Η βελτίωση των συντάξεων και των άλλων παροχών, όχι µόνο στο επίπεδο των χαµηλοσυνταξιούχων 

αλλά και στις µεσαίου επιπέδου συντάξεις.

• Η ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών- παροχών.

Πολιτικές 

Στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυηµένου Επιπέδου Αξιοπρεπούς Διαβίωσης: 

•  Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, Βασική Σύνταξη 950 ευρώ για το ζευγάρι και 550 ευρώ για τον 
µεµονωµένο. Ενίσχυση της  ανταποδοτικής  κύριας  σύνταξης  του  Ο.Γ.Α. Για τους συνταξιούχους του 
Ι.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Ε. και των άλλων Ταµείων, αναµόρφωση του θεσµού του Ε.Κ.Α.Σ., µε βάση τις νέες 
κοινωνικές ανάγκες και στόχο τη µετεξέλιξη του σε βασική  σύνταξη. Στην κατεύθυνση αυτή και σε 
πρώτο στάδιο που απαιτεί µια µεταβατική περίοδο δεκαετίας, δεσµευόµαστε για την διεύρυνση  και 
επικαιροποίηση των εισοδηµατικών κριτηρίων, προκειµένου  να  καλυφθούν  300  χιλ. περίπου επιπλέον 
συνταξιούχοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, µε ή χωρίς ΕΚΑΣ, οι χορηγούµενες στους συνταξιούχους των 
Ταµείων κατώτερες συντάξεις θα υπερβαίνουν το ποσό που καταβάλλεται στους ανασφάλιστους. 

• Σε κάθε περίπτωση πάντως, µε ή χωρίς ΕΚΑΣ, οι χορηγούµενες στους συνταξιούχους όλων των 

άλλων Ταµείων, κατώτερες συντάξεις θα υπερβαίνουν το ποσό των 550 ευρώ που καταβάλλεται στους 

ανασφάλιστους. 

Θέτουµε στη βάση των παρακάτω δεσµεύσεων το πλαίσιο ενίσχυσης και µετεξέλιξης της δηµόσιας κοινωνικής 

ασφάλισης και δεσµευόµαστε για την κατάργηση νοµοθετικών διατάξεων που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. 

που αντιστρατεύονται αυτό το πλαίσιο.

• Δεσµευόµαστε για την τήρηση των ορίων και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που θεσπίστηκαν µε 

το Ν.3029/02, καθώς και για τη συνεχή ανταπόκριση του κράτους στις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της 

τριµερούς χρηµατοδότησης 
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• Άµεση προώθηση των διαδικασιών ενοποίησης των Ταµείων Κύριας Ασφάλισης µε τη δηµιουργία τριών 

οµάδων ταµείων, (Μισθωτοί-Αυτοαπασχολούµενοι – Αγρότες).

• Ενοποίηση των Επικουρικών Ταµείων σε 5-6 Ταµεία.

• Δηµιουργία ενιαίου µηχανισµού βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών.

• Ολοκλήρωση σε µια διετία της µηχανοργάνωσης όλων των Ταµείων.

• Δηµιουργία σύγχρονων και ευέλικτων δοµών χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των αποθεµατικών των 

ταµείων στο πρότυπο της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ, που θεσµοθέτησε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και όπου σήµερα µε 

τις υψηλές αποδόσεις επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητά της. 

• Δηµιουργία νέων σύγχρονων µηχανισµών και δοµών χρηµατοοικονοµικής αξιοποίησης της ακίνητης 

περιουσίας όλων των ταµείων.

• Καθιέρωση κάρτας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Θα αποτελεί το εισιτήριο πρόσβασης του πολίτη 
στις υπηρεσίες και ενηµέρωσής του από αυτές.

• Διαχωρισµός των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Η παρακολούθηση της πορείας του 

ασφαλιστικού και των αντίστοιχων δαπανών, επιβάλλουν το σαφή διαχωρισµό από τις προνοιακού τύπου 

παροχές, τις οποίες οφείλει να χρηµατοδοτεί το Κράτος.

• Ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών- παροχών. Περισσότερες ηµέρες ασφάλισης και 
περισσότερες εισφορές θα πρέπει να οδηγούν οπωσδήποτε και σε µεγαλύτερη σύνταξη. Καµιά ηµέρα 

ασφάλισης δεν θα πρέπει να θεωρείται “χαµένη “. 

• Βελτίωση στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης. Η κινητικότητα που υπάρχει στην αγορά εργασίας, αλλά 

και οι αδικίες που δηµιουργεί το ισχύον καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης, επιβάλλουν την αναµόρφωση 

και βελτίωση του. 

• Παράταση ασφαλιστικού βίου. Η παραµονή στην εργασία και µετά τη θεµελίωση συνταξιοδοτικού 

δικαιώµατος θα πρέπει να αποτελεί δικαίωµα για κάθε εργαζόµενο. Παράλληλα επιβάλλεται να 

θεσµοθετηθούν κίνητρα για την παραµονή αυτή µε προσαύξηση της σύνταξης.

• Αναµόρφωση του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Η αναµόρφωση και 

επικαιροποίηση του κανονισµού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων θα πρέπει να στοχεύει και να 

υπακούει στην ίση µεταχείριση των εργαζοµένων Δηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα, και στην αποτύπωση 

των σηµερινών συνθηκών εργασίας µέσα από επιστηµονική τεκµηρίωση για την επιβάρυνση που 

υφίστανται εργαζόµενοι σε διάφορα επαγγέλµατα.

• Αξιοποίηση της περιουσίας των ταµείων -- Σύσταση Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης. Δηµιουργείται 
Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών το οποίο θα είναι κλειδωµένο τουλάχιστον για µια δεκαετία 

ώστε µε τις εγγυηµένες αποδόσεις του να στηρίξει από την πλευρά του δηµοσίου συµπληρωµατικά το 

ασφαλιστικό σύστηµα στη δυσκολότερη καµπή του. Πρόκειται για ένα «επενδυτικό κεφάλαιο» µε τις πιο 

σύγχρονες και διαφανείς διεθνείς χρηµατοοικονοµικές προδιαγραφές στο οποίο θα εισρέουν καταρχήν 

τα έσοδα από την επενδυτική εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, τις µετοχοποιήσεις 

Δηµόσιων επιχειρήσεων και οργανισµών, τις αδειοδοτήσεις στο χώρο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

καθώς και άλλοι πόροι ανάλογα µε την οικονοµική συγκυρία. Το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης αυξάνει 

την εθνική ασφαλιστική αποταµίευση – επένδυση, κατανέµει πιο δίκαια τα βάρη του ασφαλιστικού 

µεταξύ των γενεών, λειτουργεί σαν σταθεροποιητικό κεφάλαιο έναντι των οικονοµικών διακυµάνσεων 
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και στην πράξη ισοδυναµεί µε τη δραστική µείωση του «αφανούς» δηµόσιου χρέους από τις ακάλυπτες 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις του µέλλοντος. 

• Ενιαίες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τις συντάξεις αναπηρίας. Από την κοινοπραξία των 4 µεγάλων 

κλάδων (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ.) δηµιουργούνται ενιαία κέντρα στην Αθήνα και 
την περιφέρεια για την αξιολόγηση και εκτίµηση του ποσοστού αναπηρίας, µε ενιαίους, διαφανείς και 
αντικειµενικούς κανόνες και διαδικασίες.

• Ανάπτυξη Συµπληρωµατικών Συστηµάτων. Ενθαρρύνουµε την ίδρυση και λειτουργία των 
επαγγελµατικών ταµείων, µέσα από συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µε στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων 

συµπληρωµατικών παροχών. Τα συµπληρωµατικά συστήµατα πάντως δεν υποκαθιστούν το Δηµόσιο 

Σύστηµα και δεν περιορίζουν τις υποχρεώσεις και τις εγγυήσεις του Κράτους.

• Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας  ”Ασφαλιστικού Συµβούλου” η οποία θα εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µε σκοπό τη σωστή και έγκυρη ενηµέρωση των πολιτών για 

τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώµατα.

• Θεσµοθέτηση της σύµπραξη των Ταµείων και προώθηση της συνεργασία τους στον τοµέα υγειονοµικής 

περίθαλψης στους Κλάδους Υγείας. Δηµιουργία σε πρώτο χρόνο, χωρίς να καταργείται η διοικητική 

αυτοτέλειά τους, κοινοπραξίας των 4 µεγάλων Κλάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Ο.Γ.Α., του Ο.Α.Ε.Ε. 

και του Ο.Π.Α.Δ. 

• Συµµετοχή της κοινοπραξίας των ταµείων στη σύσταση των τοπικών συστηµάτων πρωτοβάθµιας 

φροντίδας υγείας. 

Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και αναµόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης - Οι δεσµεύσεις µας:

• Νέες υποδοµές κοινωνικών υπηρεσιών – δίκτυα κοινωνικής παρέµβασης 
• Βασική Σύνταξη 950 €  για το ζευγάρι και 550 €  για τον µεµονωµένο συνταξιούχο του ΟΓΑ και τους 
ανασφάλιστους.    

• Με ή χωρίς ΕΚΑΣ, οι χορηγούµενες στους συνταξιούχους όλων των άλλων Ταµείων, κατώτερες 
συντάξεις θα υπερβαίνουν το ποσό των 550 ευρώ που καταβάλλεται στους ανασφάλιστους.

• Επίδοµα θέρµανσης για τα χαµηλά εισοδήµατα µε κλιµάκωση ανάλογα µε τις περιοχές της χώρας. 
• Λογαριασµοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Καποδιστριακούς Δήµους για άµβλυνση ακραίων 
κοινωνικών προβληµάτων.

• Καθιέρωση Κάρτας Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
• Ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών - παροχών στην ασφάλιση.
• Δηµιουργία Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης το οποίο θα είναι “κλειδωµένο” τουλάχιστον για µια 
δεκαετία ώστε µε τις εγγυηµένες αποδόσεις του να στηρίξει συµπληρωµατικά το ασφαλιστικό 
σύστηµα

• Προώθηση της ενοποίησης των Ταµείων Κύριας Ασφάλισης µε στόχο να οδηγηθούµε σταδιακά σε τρία 
Ταµεία, οµαδοποίηση των επικουρικών, ενθάρρυνση των επαγγελµατικών Ταµείων 

• Εφαρµογή ολοκληρωµένης πολυτοµεακής πολιτικής για τα ΑµΕΑ. 

Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για όλους και για τον καθένα 
χωριστά

Για το ΠΑΣΟΚ η άµεση ανατροπή της σηµερινής πορείας του ΕΣΥ προς την παρακµή και την απαξίωση είναι 

πολιτικό µας χρέος προς τους πολίτες και χρέος προς την ιστορία µας. Και αποτελεί προτεραιότητα για εµάς 


