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τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ιταλία

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων – υπάλληλος της ιταλικής δημόσιας διοίκησης – προτείνει μια σειρά 
μεταρρυθμίσεων του ιταλικού συνταξιοδοτικού συστήματος, με στόχο τη μείωση των 
ανισοτήτων, ιδίως σε βάρος των νεότερων φορολογούμενων.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι πρόσφατοι κανόνες (άρθρο 19, Ν.Δ. 25-6-2008, αριθ. 112) 
επιτρέπουν την ταυτόχρονη λήψη σύνταξης και μισθού, δίνοντας με τον τρόπο αυτόν τη 
δυνατότητα σε όσους λαμβάνουν πλήρη σύνταξη να εισπράττουν έναν επιπλέον μισθό για 
δημόσια αξιώματα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Ως μέρος των προσπαθειών οικονομικής εξυγίανσής της η Ιταλία εισήγαγε μία σημαντική 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος το Δεκέμβριο του 2011. Η μεταρρύθμιση 
εισάγει νέους κανόνες υπολογισμού από το 2012, με τους οποίους οι νέες συντάξεις θα 
βασίζονται σε ποσοστώσεις «συγκεκριμένων παροχών» για έτη εισφορών που καταβλήθηκαν 
μέχρι το 2011 και ποσοστώσεις «προκαθορισμένων εισφορών με πλασματικό χρόνο 
ασφάλισης (NDC)» για εισφορές που καταβάλλονται από το 2012 και εξής. Επιπλέον η 
μεταρρύθμιση αφορά την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, προκειμένου να συμβάλει στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων: η ηλικία συνταξιοδότησης 
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για τις γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα αυξάνεται από τα 60 στα 62 έτη, με βαθμιαία αύξηση 
μέχρι τα 66 (όπως και για τους άνδρες) το 2018. Η μεταρρύθμιση εισάγει επίσης 
αυστηρότερους κανόνες για τα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης (με εξαίρεση τα 
βαρέα επαγγέλματα). Με βάση τους νέους κανόνες η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι δυνατή 
μόνο μετά από συγκέντρωση 41 ετών καταβολής εισφορών (για τις γυναίκες) ή 42 ετών (για 
τους άνδρες). Τέλος, η μεταρρύθμιση προβλέπει περίοδο 2 ετών χωρίς καμία τιμαριθμική 
προσαρμογή των συντάξεων (για συντάξεις ύψους άνω των 1.400 ευρώ το μήνα). Σύμφωνα 
με την ιταλική κυβέρνηση η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος θα αποφέρει 
εξοικονομήσεις σε ετήσια βάση, οι οποίες θα κυμαίνονται από 2,8 δισ. ευρώ το 2012 μέχρι 22 
δισ. ευρώ το 2020 (που αντιστοιχεί στο 1,4 % του ΑΕΠ).

Η μεταρρύθμιση του Δεκεμβρίου του 2012 αποσκοπεί στην ταχύτερη μείωση των δαπανών 
για συντάξεις με παράλληλη αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και ενίσχυση του δίκαιου 
χαρακτήρα του συστήματος εντός και μεταξύ των γενεών. Ιδιαίτερα, η επέκταση από το 2012 
του συστήματος που βασίζεται σε εισφορές σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν 
παραμείνει στο σύστημα προκαθορισμένων παροχών μέσω ενός αναλογικού μηχανισμού 
περιορίζει την άνιση μεταχείριση μεταξύ γενεών, η οποία εισήχθη με τη μεταρρύθμιση του 
1995.


