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Ακύρωση των µειώσεων στις συντάξεις και προώθηση της επαναθεµελίωσης του ασφαλιστικού συστήµατος

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Άρθρο µόνο

Όπως είναι γνωστό µε το ν. 4387/2016 (Νόµος Κατρούγκαλου) επέρχονται δραµατικές µειώσεις στις νέες
συντάξεις , µέσα από τον τρόπο υπολογισµού τους , µε
τον οποίο οδηγούµαστε σε ένα σύστηµα προνοιακών παροχών που παραβιάζει κάθε αρχή αναλογικότητας, ανταποδοτικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Επίσης ο ν. 4387/2016 προβλέπει επανυπολογισµό των
παλιών συντάξεων και προσδιορισµό της προσωπικής
διαφοράς µεταξύ νέων και παλαιών συντάξεων, την οποία ο µετέπειτα ν. 4472/2017 περικόπτει από 1.1.2019.
Με την εφαρµογή της σχετικής διάταξης του
ν. 4472/2017, η οποία σηµειωτέον ενσωµατώθηκε και
ψηφίστηκε εκ νέου πριν από ένα µήνα στα πλαίσια του
µεσοπροθέσµου προγράµµατος 2018-2022, θα υπάρξει
σηµαντική µείωση για τις παλιές συντάξεις από
1.1.2019, που για τους περισσότερους συνταξιούχους
φθάνει το 18%.
Η παράταξή µας έχει υποστηρίξει και αναδείξει την ανάγκη για επαναθεµελίωση του ασφαλιστικού συστήµατος µε αλλαγή της δοµής των συντάξεων, του πλαισίου
των εισφορών και της χρηµατοδότησής του, µε τη κατάργηση του ν. 4387/2016 και την αντικατάστασή του µε
ένα δίκαιο ανταποδοτικό και βιώσιµο ασφαλιστικό σύστηµα, το οποίο πρέπει να προχωρήσει το ταχύτερο µε
βάση επικαιροποιηµένες αναλογιστικές µελέτες.
Ωστόσο, εκείνο το οποίο µπορεί και πρέπει να γίνει άµεσα, είναι η κατάργηση των διατάξεων του ν. 4472/2017
µε τις οποίες µειώνονται οι συντάξεις από 1.1.2019, η οποία προβλέπεται µε την παρούσα πρόταση νόµου. Άλλωστε, οι προβλέψεις για τα υπερπλεονάσµατα επιτρέπουν την αντιµετώπιση αυτού του συγκεκριµένου προβλήµατος.

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 1 και το άρθρο 2
του ν. 4472/2017 καταργούνται.
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