
ΗΜΕΡΙΔΑ 
 
Πράσινη Βίβλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Σύνταξη στα βαθιά 

γεράματα; 
 

Άνοιγμα Παύλου Καλοσυνάτου 
 
Φίλη Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Σωτηρούλλα Χαραλάμπους 
Αγαπητή επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, κα Καμιναρά, 
Συνάδελφε ΓΓ της ΠΕΟ, Πάμπη Κυρίτση,  
 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, φίλοι και φίλες, 
 
Εκ μέρους του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου – ΠΕΟ σας 
καλωσορίζω στην σημερινή μας ημερίδα με θέμα την Πράσινη 
βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επαρκή βιώσιμα και 
ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει προς το παρόν ουσιαστική 
αρμοδιότητα σ’ ότι αφορά στις συντάξεις. Η σχετική με τις 
συντάξεις αρμοδιότητα της συνδέεται κύρια με άλλους τομείς 
πολιτικής, όπως η διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης των 
ευρωπαίων εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η ΕΕ 
διαχειρίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να σωρεύουν και 
μεταφέρουν ασφαλιστικά δικαιώματα από ένα κράτος σε ένα άλλο 
κράτος μέλος της Ένωσης. Η Ε.Ε. στο πλαίσιο της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού συμβουλεύει κράτη μέλη για ενδεχόμενες 
εθνικές μεταρρυθμίσεις των ασφαλιστικών τους συστημάτων, 
διευκολύνει τη διάδοση καλών πρακτικών και συζητά τον 
καθορισμό κοινών στόχων και δεικτών. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πράσινη βίβλο για τα ευρωπαϊκά 
συνταξιοδοτικά συστήματα φαίνεται να αναζητεί αναβάθμιση 
αυτού του επικουρικού ρόλου, χωρίς ωστόσο να προτείνει την 
μεταφορά της αρμοδιότητας από το εθνικό στο ευρωπαϊκό 
επίπεδο. Το πρώτο ερώτημα που αναφύεται, λοιπόν, είναι κατά 
πόσο θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει 
περισσότερη αρμοδιότητα σ’ ότι αφορά τη διαμόρφωση και 
λειτουργία των συνταξιοδοτικών συστημάτων, και τι θα 
μπορούσαν να αναμένουν οι ευρωπαίοι εργαζόμενοι  από την 
αναβάθμιση αυτού του ρόλου. 



Η αναζήτηση της απάντησης σ’ αυτό το ερώτημα μας φέρνει στο 
περιεχόμενο και χαρακτήρα των προτάσεων που η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θέτει προς διαβούλευση με τη δημοσίευση της 
πράσινης βίβλου για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά 
συστήματα. 
Με αφετηρία το χιλιοειπωμένο τα τελευταία 25 χρόνια - και σε 
ένα μεγάλο βαθμό διογκωμένο - επιχείρημα της γήρανσης του 
πληθυσμού και των ασφυκτικών πιέσεων που δέχονται τα 
ασφαλιστικά ταμεία λόγω της μείωσης της απασχόλησης ως 
συνέπεια της οικονομικής κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
καταθέτει με την πράσινη βίβλο προτάσεις, οι οποίες ωστόσο δεν 
εισαγάγουν κάτι καινούργιο στη συζήτηση. Είναι προτάσεις που 
κινούνται μέσα στο πλαίσιο του κυρίαρχου ιδεολογικού 
ρεύματος. Πρόκειται για προτάσεις πολιτικής, οι οποίες 
δοκιμάστηκαν κατ’ επανάληψη την τελευταία 20ετία χωρίς 
ωστόσο να επιλύσουν τα προβλήματα επάρκειας, βιωσιμότητας 
και ασφάλειας των συνταξιοδοτικών συστημάτων. 
Ποιες είναι οι κύριες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

 Παράταση του εργασιακού βίου με την αύξηση του ορίου 
συνταξιοδότησης 

 Εισαγωγή μηχανισμού αυτόματης προσαρμογής της 
ηλικίας συνταξιοδότησης στο προσδόκιμο ζωής 

 Προώθηση ιδιωτικών σχεδίων συμπληρωματικής 
κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που ανατρέπει το 
θεμελιώδη χαρακτήρα των ευρωπαϊκών συστημάτων 
συνταξιοδότησης μετατρέποντας τη δημόσια κοινωνική 
ευθύνη σε προσωπική ευθύνη του ασφαλισμένου. 

Κατά πόσο, τώρα, αυτές οι προτάσεις είναι σε θέση να οδηγήσουν 
σε επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή συνταξιοδοτικά συστήματα, είναι 
ένα ερώτημα που θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στη 
σημερινή μας ημερίδα. 
Σ’ αυτό θα μας βοηθήσουν: 

 Ανδρούλλα Καμιναρά, Επικεφαλής Αντιπροσωπείας 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 

 Σάββας Ρομπόλης, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 
και Επιστημονικός Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας 
ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ 

 Γιώργος Τούσας, Ευρωβουλευτής ΚΚΕ, GUE/NGL 
 Πάμπης Κυρίτσης, Γενικός Γραμματέας ΠΕΟ, Βουλευτής 

Καλωσορίζω όλους τους εισηγητές και τους ευχαριστώ θερμά για 
τη συμμετοχή τους στην ημερίδα. 
 



 


