είναι 215 ευρώ το μήνα. Με το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα,
η αγροτική σύνταξη θα ήταν 313,4 ευρώ. Και στη μια και στην
άλλη περίπτωση, το ποσό είναι μικρότερο από τα 360 ευρώ
της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ, όμως με το σχέδιο Κατρούγκαλου η άθλια αυτή σύνταξη πέφτει πολύ κάτω (χάνεται
σχεδόν ένα κατοστάρικο το μήνα)!
Υπηρεσιακός παράγοντας του ΟΓΑ, τον οποίο ρωτήσαμε
πώς θα πληρώνονται οι συντάξεις μετά την κατάργηση της
κρατικής χρηματοδότησης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών, μας απάντησε: αφού θα είναι τόσο ισχνή η ανταποδοτική σύνταξη που θα βγαίνει…
Η κυβέρνηση Σημίτη με το νόμο 2458/1997 έθεσε ως στόχο να καταργηθεί η βασική σύνταξη των 360 ευρώ το μήνα
μετά το 2026 (από το 2003 άρχισε να μειώνεται κατά 4% το
χρόνο), προκειμένου να απαλλαγεί το αστικό κράτος από τη
χρηματοδότηση για την παροχή της βασικής σύνταξης. Με
το νέο σύστημα, οι Τσιπροκαμμένοι θέλουν να κατέβουν
οι συντάξεις κάτω από τα 313,4 ευρώ το μήνα.
Επομένως, είναι ψέματα ότι θα αυξήσουν τις συντάξεις
των αγροτών, καταβάλλοντας σε όλους και στο ακέραιο τη
λεγόμενη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ το μήνα. Ηδη, ο υφυπουργός Εργασίας Α. Πετρόπουλος βγήκε στον Real FM
και ομολόγησε ότι «η σκέψη να υπάρξει κάποια ποσοστιαία
μείωση της εθνικής σύνταξης, συνδυαζόμενη με τα χρόνια
τα ελάχιστα που απαιτούνται, είναι μια εκδοχή η οποία θα
μπορούσε εν τέλει να υπάρξει, στην περίπτωση που δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα να βρεθεί άλλη λύση»!
Επιμένουμε ότι οι Τσιπροκαμμένοι, στο νομοσχέδιο που θα
φέρουν για ψήφιση στη Βουλή, δεν πρόκειται να εισάγουν
διάταξη που θα προβλέπει την καταβολή ολόκληρου του
ποσού των 384 ευρώ ανεξάρτητα από τα χρόνια ασφάλισης. Η αναλογική καταβολή αυτής της σύνταξης αποτελεί
βασική φιλοσοφία του νόμου Λοβέρδου-Κουτρουμάνη,
που αποτελεί τη βάση του σχεδίου Κατρούγκαλου (αναφέρεται ρητά στο τρίτο Μνημόνιο).
Σε σχέση με το συνταξιοδοτικό των αγροτών, όμως, μπορούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα και από μια
διαφορετική αφετηρία. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του
ΟΓΑ για το 2015, το κονδύλι που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη βασική σύνταξη των αγροτών ανέρχεται
σε 2,69 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η βασική σύνταξη του
ΟΓΑ άρχισε να μειώνεται κατά 4% το χρόνο από το 2003 (το
2016 η βασική σύνταξη κατέβηκε στα 158,4 ευρώ το μήνα), με
δεδομένο ότι επιδίωξη όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων
είναι όχι μόνο να μην υπάρχει βασική σύνταξη μετά το 2026,
αλλά και μετά από μερικά χρόνια να μην υπάρχουν συνταξιούχοι αγρότες που θα παίρνουν έστω και μικρό ποσοστό της
βασικής σύνταξης, με δεδομένο ότι το ποσό των 2,69 δισ.
ευρώ το θεωρούν υψηλή δαπάνη, δεν υπάρχει περίπτωση
να καταλήξουν σε μέτρα που θ’ αυξάνουν αυτή τη δαπάνη.
Αν χορηγούσαν ολόκληρο το ποσό των 384 ευρώ σε όλους
τους συνταξιούχους αγρότες, το σχετικό κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού θα ξεπερνούσε τα 2,69 δισ. ευρώ. Μόνο
για τους 522.950 συνταξιούχους αγρότες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, η χορήγηση ολόκληρης της εθνικής
σύνταξης των 384 ευρώ θα απαιτούσε από τον κρατικό προϋπολογισμό 2,01 δισ. ευρώ το χρόνο. Αν προσθέσουμε και

το περίπου μισό εκατομμύριο (για την ακρίβεια: 538.143 το
2014) συνταξιούχους που παίρνουν τη βασική σύνταξη των
360 ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες), το ποσό που θα απαιτούνταν από τον
κρατικό προϋπολογισμό για να πάρουν όλοι τους ολόκληρη
την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ θα ξεπερνούσε τα 4 δισ.
ευρώ!
Δηλαδή τι προσπαθούν να μας πουν οι παραμυθατζήδες;
Οτι καταργούν τη σημερινή κρατική δαπάνη των 2,69 δισ.
ευρώ το χρόνο, για να την αντικαταστήσουν με μια κρατική
δαπάνη μεγαλύτερη από 4 δισ. ευρώ το χρόνο; Και επιδεικνύουν τέτοια γενναιοδωρία, τη στιγμή που αλλάζουν το Ασφαλιστικό για να μειώσουν την κρατική δαπάνη, όπως λένε, και
όχι για να την αυξήσουν;
Να γιατί η λεγόμενη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ θα
δίνεται αναλογικά (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης), όπως
προβλέπει και ο νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, και όχι
ολόκληρη σε όλους. Οταν το σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, πράγμα που θα οδηγήσει σε σμίκρυνση ακόμα και της σύνταξης-προνοιακού βοηθήματος των 155 ευρώ, θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς
ότι θ’ ανοίξουν οι κρουνοί του κρατικού προϋπολογισμού για
να χρηματοδοτήσουν την καταβολή εθνικής σύνταξης 384
ευρώ σε κάθε συνταξιούχο, χωρίς προϋποθέσεις πέραν των
15 ετών ασφάλισης.
Αν περάσει το σχέδιο Κατρούγκαλου, θα μπει μπροστά
όχι απλώς μια διαδικασία περικοπών συντάξεων, αλλά μια
διαδικασία που μαζί με το πετσόκομμα των συντάξεων θα
φέρει και τη βαθμιαία αποδόμηση και εν τέλει τη διάλυση
της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το χτύπημα σε βάρος των αγροτών θα είναι καίριο. Εκτός
από το ασφαλιστικό χαράτσι έρχεται το χαράτσι της επιστροφής 260 εκατ. ευρώ από το «πακέτο Χατζηγάκη» (η ΚΥΑ είναι
έτοιμη και την κρατάνε στο συρτάρι) και το φορολογικό, που
είναι συμφωνημένο στο Μνημόνιο. Για να μην αναφέρουμε
την κατακόρυφη ανατίμηση των εφοδίων (πήγαν όλα σε ΦΠΑ
23%) και τις καταστροφικές επιπτώσεις της ΚΑΠ, ιδιαίτερα
πάνω στη φτωχή αγροτιά, που ξεκληρίζεται.
Γι’ αυτό οι αγρότες πρέπει «να φάνε σίδερα» για να μην
περάσει. Εχει γίνει φανερή πια και η τακτική της συγκυβέρνησης, με τη σύμφωνη γνώμη των τροϊκανών. Αναβάλλουν για το Μάρτη την προώθηση του ασφαλιστικού
νομοσχέδιου για ψήφιση στη Βουλή, προσδοκώντας ότι
τέλος Φλεβάρη οι αγρότες θα διαλύσουν τα μπλόκα και θα
επιστρέψουν στα χωριά τους επειδή αρχίζει η νέα καλλιεργητική περίοδος. Οταν ξέρεις την τακτική του αντίπαλου,
προσαρμόζεις κι εσύ τη δική σου τακτική αναλόγως.
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εν είναι αλήθεια ότι η πρόταση της κυβέρνησης επιβαρύνει αβάσταχτα τον αγροτικό κόσμο. Η επιβάρυνση
από 15-25 ευρώ το μήνα, μετά από μια τετραετία, γιατί θα είναι
σταδιακές οι αυξήσεις των εισφορών, προκειμένου ο αγρότης
να πάρει μια σύνταξη αξιοπρέπειας και όχι φιλοδώρημα, κατά
σχεδόν τριακόσια ευρώ υψηλότερη, δεν είναι ούτε αβάσταχτη,
ούτε παράλογη, ούτε αποτελεί επιβάρυνση άνευ αντικρίσματος».
Αυτά είπε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, σύμφωνα με non paper που μοίρασε ο μηχανισμός
προπαγάνδας του Μαξίμου. Κατόπιν τούτου, η τεράστια και
καθολική κινητοποίηση των αγροτών απ’ άκρου σ’ άκρο της
χώρας είναι εντελώς αδικαιολόγητη, αν όχι υποκινούμενη.
Οπως είπε ο Κατρούγκαλος σε πρόσφατη τηλεοπτική του
εμφάνιση, οι άνθρωποι φοβούνται μην πάθουν χειρότερα
και γι’ αυτό πήραν τα τρακτέρ από τα χωριά και τα έβγαλαν
στους εθνικούς δρόμους. Εχουμε, δηλαδή, ένα φαινόμενο
μαζικής ψύχωσης!
Βέβαια, οι αγάπες κράτησαν λίγες μόνο μέρες. Οσο εξελισσόταν η πρόταση «ο πρωθυπουργός σας περιμένει για διάλογο». Οταν οι αγρότες απέρριψαν την πρόταση διαλόγου
και μια σειρά μπλόκα ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν για να
διαδηλώσουν στην Αθήνα, άρχισαν οι βρισιές και οι απειλές.
Τα τρακτέρ παρομοιάστηκαν με τανκς και οι αγωνιζόμενοι
αγρότες με χουντικούς! Και η αστυνομία ανέλαβε δράση,
εκδίδοντας ανακοινώσεις με ύφος… Ζαγοριανάκου: «Απαγορεύεται να μπουν τα τρακτέρ στην Αθήνα». Είναι… ζήτημα
της Τροχαίας, όπως δήλωσε και η καραμπουζουκλού κυβερνητική εκπρόσωπος (που εκλέγεται και σε αγροτική περιοχή,
τρομάρα της).
Η εποχή που ο Τσίπρας κατήγγειλε με σφοδρότητα την
κυβέρνηση Καραμανλή, επειδή με ΜΑΤ και χημικά μπλοκά-

ρισε τους αγρότες της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά, έχει
περάσει ανεπιστρεπτί. Οπως και η εποχή που ο Τσίπρας σκαρφάλωνε στο τρακτέρ για να τάξει στους αγρότες λύση σε
όλα τα προβλήματά τους, αν τον ψηφίσουν. Τώρα, ο Τσίπρας
χαρακτηρίζει τους αγρότες «εξαιρετικά εγωιστές». Από την
Τεχεράνη και χωρίς να έχει το θάρρος να βγει και να κάνει
τη δήλωσή του επίσημα (κρύφτηκε πίσω από το «ανώτατος
κυβερνητικός αξιωματούχος»).

Αβάσταχτο ασφαλιστικό χαράτσι
Πριν από ένα χρόνο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι συριζαίοι έχουν κάνει το ψέμα επιστήμη. Πλέον, είναι νέτα-σκέτα
ψεύτες. Γι’ αυτό και δεν τους πιστεύει κανένας.
Ποια είναι η αλήθεια για τις ασφαλιστικές εισφορές των
αγροτών; Μόνο για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιούλη
του 2015 έως τις 31 Δεκέμβρη του 2016, θα αρμέξουν από
τους αγρότες, με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών,
722 εκατ. ευρώ παραπάνω απ’ αυτά που θα πλήρωναν με
το ισχύον σύστημα ασφάλισής τους!
Μιλάμε για υπέρογκο ποσό, η ακρίβεια του οποίου δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, όπως θα δούμε παρακάτω. Οσα άλλα
διαδίδονται, λοιπόν, πότε με δηλώσεις και συνεντεύξεις του
Κατρούγκαλου και πότε με non paper του Μαξίμου, είναι
παραμύθια της Χαλιμάς, προκειμένου να διασπάσουν το
αγροτικό κίνημα και να στείλουν τους αγωνιζόμενους αγρότες στα σπίτια τους, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν στη
σύγκρουση με τα ΜΑΤ και όλο το μηχανισμό καταστολής.
Μεγάλα ποσά θα αρπάξουν από τους αγρότες και τα επόμενα χρόνια, τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, γιατί λείπουν απαραίτητα δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο από την 3η Κλάση θα αρπάξουν από τους
αγρότες την τριετία 2017-2019 τουλάχιστον 486,9 εκατ. ευρώ

επιπλέον. Λέμε τουλάχιστον, γιατί υποθέσαμε ότι οι αγρότες της
3ης Κλάσης θα δηλώσουν μηνιαίο
εισόδημα μικρότερο από το 80%
του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ
(586 ευρώ), οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν
επ’ αυτού του ποσού.
Αυτά τα νούμερα δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, κινούμενοι
από τη δεδομένη πολεμική στάση
μας προς τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. Στηριχτήκαμε
στα Ετήσια Στατιστικά Δελτία
του ΟΓΑ, από τα οποία αντλήσαμε τον αριθμό των αγροτών που
είναι ενταγμένοι στις επτά Κλάσεις του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΚΚΑΑ) και τα ποσά
της κάθε Κλάσης επί των οποίων
υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη, υγεία
και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με βάση αυτά τα
στοιχεία φτιάξαμε τον Πίνακα που βλέπετε, ο οποίος παρουσιάζει τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών με το ισχύον
σύστημα και με το σχέδιο Κατρούγκαλου, καθώς και τις μεταξύ τους διαφορές, για το 2016.
Με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ασφαλιστικές εισφορές
είναι 7% για σύνταξη (για κάθε Κλάση), 2,5% για τον Κλάδο
Υγείας υπολογιζόμενη (για τις πρώτες πέντε Κλάσεις) πάνω
στην 5η Ασφαλιστική Κλάση και 2,05 ευρώ το μήνα για τον
ΛΑΕ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το ισχύον σήμερα σύστημα, η μηνιαία
ασφαλιστική εισφορά για τον Κλάδο Υγείας ανέρχεται σε
26,65 ευρώ (1065,92 ευρώ Χ 2,5%). Σύμφωνα με το σχέδιο
Κατρούγκαλου, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 μέχρι
31.12.2016 η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον Κλάδο
Υγείας θα ανέλθει σε 74,08 ευρώ (1065,92 Χ 6,95%)! Μιλάμε για τριπλασιασμό σχεδόν. Για το συγκεκριμένο 18μηνο,
μόνο για εισφορά Κλάδου Υγείας ο αγρότης θα κληθεί να
πληρώσει 854 ευρώ περισσότερα απ’ αυτά που θα πλήρωνε. Σε ετήσια βάση θα κληθεί να πληρώσει 570 ευρώ περισσότερα και σε μηνιαία βάση θα κληθεί να πληρώσει 48 ευρώ
παραπάνω.
Επαναλαμβάνουμε: μόνο για τον Κλάδο Υγείας, ο αγρότης
θα κληθεί να πληρώσει σχεδόν ένα πενηντάρικο το μήνα
παραπάνω απ’ αυτά που πλήρωνε! Αυτή είναι η «επιβάρυνση από 15-25 ευρώ το μήνα, μετά από μια τετραετία», που
λέει ο Τσίπρας, αναφερόμενος στο σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών! Ενα πενηντάρικο το μήνα παραπάνω μόνο για
τον Κλάδο Υγείας, και όχι «μετά από μια τετραετία», αλλά άμεσα, και επιπλέον αναδρομικά και για το μισό 2015!
Πώς θα χαρακτηρίζατε έναν πρωθυπουργό, που παριστάνει
τον αριστερό, και τολμά να λέει ξεδιάντροπα τόσο χοντρά
ψέματα;
Η τερατώδης αύξηση των εισφορών για τον Κλάδο Υγείας αποτελεί ένδειξη για την επιδρομή σε βάρος των αγροτών. Με το σχέδιο Κατρούγκαλου αυξάνονται, φυσικά, και
οι εισφορές για τη σύνταξη. Ετσι, οι συνολικές ασφαλιστι-

Ετοιμάστηκε η ΚΥΑ για το «πακέτο Χατζηγάκη»

Χαράτσι 260 εκατ. ευρώ στους αγρότες!
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κές εισφορές των αγροτών για το 18μηνο από 1.7.2015 μέχρι
31.12.2016 εκτινάσσονται στα ύψη. Αυτό μπορείτε να το δείτε
στην πέμπτη στήλη του Πίνακα, που αφορά το 2016.
Στην τελευταία στήλη, απεικονίζεται η συνολική αφαίμαξη
των αγροτών από το σχέδιο Κατρούγκαλου, για το έτος 2016.
Την υπολογίζουμε πολλαπλασιάζοντας τη συνολική επιβάρυνση ανά ασφαλισμένο αγρότη και ανά Κλάση με το σύνολο
των αγροτών που ασφαλίζονται σε κάθε Κλάση, σύμφωνα με
τα στοιχεία που ζητήσαμε και πήραμε από τον ΟΓΑ. Το 2016,
λοιπόν, το νέο χαράτσι που θα κληθούν να πληρώσουν οι
αγρότες, αν περάσει το σχέδιο Κατρούγκαλου, αγγίζει το
μισό δισ. ευρώ (481,33 εκατ.). Προσθέτοντας και 240,66 εκατ.
ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2015, φτάνουμε στο πρόσθετο χαράτσι των 722 εκατ. ευρώ για το 18μηνο!

Χαράτσι στο διηνεκές
Το χαράτσωμα θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Απλά
θ’ αλλάξει η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
Αντί για Κλάσεις, οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος του αγρότη.
Οι αγρότες που ανήκουν τώρα στις τρεις πρώτες κλάσεις
θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές που θα υπολογίζονται
επί του 80% του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ (δηλαδή επί
ποσού 468,8 ευρώ). Δεν αποκλείουμε κάποιοι από τους αγρότες αυτούς να δηλώνουν μεγαλύτερο εισόδημα και έτσι να
καταβάλλουν μεγαλύτερες εισφορές. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι εισφορές που θα καταβάλλουν οι αγρότες των
τριών πρώτων κλάσεων, σε ετήσια βάση, θα είναι 1212,68
ευρώ το 2017, 1382,52 ευρώ το 2018 και 1550,4 ευρώ το 2019.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι με το σχέδιο Κατρούγκαλου οι
ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών που ανήκουν στις τρεις
πρώτες κλάσεις θα είναι αρκετά μεγαλύτερες απ’ αυτές που
πληρώνουν με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αυξήσεις, σε
σχέση με τις ισχύουσες ασφαλιστικές εισφορές, θα είναι
της τάξης του 40%-80%. Αυτή είναι η «μικρή επιβάρυνση»
του Τσίπρα!

Σύνταξη - προνοιακό βοήθημα
Μήπως, όμως, θα πάρουν οι αγρότες σύνταξη «κατά σχε-

ιακόσια εξήντα εκατομμύρια ευρώ ετοιμάζεται να αρπάξει από
τους αγρότες η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, ως υποχρεωτική
επιστροφή από το γνωστό «πακέτο
Χατζηγάκη».
Η υπόθεση είναι λίγο-πολύ γνωστή.
Το 2008-2009, οι αγρότες υποχρέωσαν με τις κινητοποιήσεις τους την
τότε κυβέρνηση Καραμανλή να τους
δώσει για την κάλυψη ζημιών που υπέστησαν ένα συνολικό ποσό 424,7
εκατ. ευρώ, που ονομάστηκε «πακέτο
Χατζηγάκη» (από το όνομα του τότε υπουργού Γεωργίας). Οι αποζημιώσεις
κάλυπταν ένα μικρό μόνο μέρος των
ζημιών που είχαν υποστεί οι αγρότες.
Οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η αγροτική παραγωγή υφίσταται μεγάλες καταστροφές από τις καιρικές
συνθήκες, ενώ οι αποζημιώσεις που
δίνονται στα πλαίσια της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας είναι μικρές.
Συχνά οι κομισάριοι χαρακτηρίζουν
τις ενισχύσεις προς τους αγρότες
παράνομες, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν
νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τις
πλουσιοπάροχες κρατικές ενισχύσεις
προς τη βιομηχανία, που ρέουν από
αγωγούς μεγέθους πετρελαιαγωγού.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι κομισάριοι δεν εγείρουν ζήτημα νόθευσης

του ανταγωνισμού, ούτε ζητούν την
επιστροφή των ενισχύσεων από τους
καπιταλιστές της βιομηχανίας. Αυτή
η προκλητικά ανισότιμη συμπεριφορά
αναπτύσσεται σε επίπεδο ΕΕ και όχι
μόνο στην Ελλάδα.
Η Κομισιόν, μετά από απόφαση του
Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, αποφάσισε –για πρώτη φορά- την επιστροφή
από τους έλληνες αγρότες του ποσού
των 424,7 εκατ. ευρώ του «πακέτου
Χατζηγάκη». Η πειθήνια συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ανταποκρίθηκε
άμεσα και προέβλεψε, με το άρθρο
36 του δασοκτόνου νόμου 4351/15
(για τους περιβόητους βοσκότοπους),
την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία
θα κινηθεί η διαδικασία επιστροφής
του μεγαλύτερου μέρους του «πακέτου Χατζηγάκη», μέσω της υποχρεωτικής παρακράτησης από τις κοινοτικές
επιδοτήσεις που παίρνουν οι αγρότες.
Σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες μας, η ΚΥΑ ετοιμάστηκε
και προβλέπει ότι θα απαιτηθεί από
τους αγρότες η επιστροφή 260 εκατ. ευρώ (άλλα 160 εκατ. ευρώ θα
δοθούν από τον κανονισμό 1408/2013
«De minimis», ενώ δε θ’ αναζητηθούν
ποσά μέχρι 1.000 ευρώ). Φυσικά, όσο
οι αγρότες βρίσκονται εξαγριωμένοι
στα μπλόκα, οι συναρμόδιοι υπουργοί

δόν τριακόσια ευρώ υψηλότερη», όπως λέει ο Τσίπρας;
Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι πως θα πάρουν
πολύ μικρότερη «ανταποδοτική» σύνταξη, μολονότι θα κληθούν να πληρώσουν τα υπέρογκα χαράτσια (επιπλέον 722
εκατ. ευρώ μόνο για το β’ εξάμηνο του 2015 και για το 2016).
Αυτό θα συμβεί γιατί:
u Με το σχέδιο Κατρούγκαλου καταργείται η κρατική
χρηματοδότηση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
Δεν μιλάμε για ψιλοποσά, αλλά για ποσά της τάξης του μισού
δισ. περίπου το χρόνο (για την ακρίβεια: 485 εκατ. ευρώ το
2014 και 557 εκατ. ευρώ το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΓΑ). Είναι χαρακτηριστικό ότι με το σχέδιο Κατρούγκαλου
καταργείται από 1.1.2017 ακόμα και η κρατική εισφορά στο
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, που είναι μόλις γύρω στα 12
εκατ. ευρώ το χρόνο, και φορτώνεται κι αυτή στις πλάτες
των αγροτών.

Β. Αποστόλου και Τ. Αλεξιάδης δε θα
δημοσιεύσουν την ΚΥΑ, για ευνόητους λόγους. Μόλις, όμως, οι αγρότες σταματήσουν τις κινητοποιήσεις
τους, η ΚΥΑ θα δημοσιευτεί στο
ΦΕΚ και το χαράτσι θ’ αρχίσει να
παρακρατείται από τις επιδοτήσεις.
Είναι μία από τις λίγες φορές, που
οι διαδικασίες για τη σύνταξη μιας
ΚΥΑ είναι τόσο γρήγορες. Αν δεν είχαν ξεσπάσει οι κινητοποιήσεις των
αγροτών, οι Αποστόλου και Αλεξιάδης θα είχαν ήδη υπογράψει την
ΚΥΑ και θα κινούσαν τις διαδικασίες
επιστροφής των 260 εκατ. ευρώ από
τους αγρότες, μέσω των κοινοτικών
επιδοτήσεων. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ότι και τα 160 εκατ. ευρώ που
θα αντληθούν από τον Κανονισμό
«De minimis», για να συμπληρωθεί
το «πακέτο» που ζητά η Κομισιόν, θα
δίνονταν στους αγρότες, οι οποίοι βέβαια θα τα στερηθούν.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενεργεί σαν κοινός ληστής που παραφυλάει στη γωνία για να αιφνιδιάσει
το θύμα του. Πέρα από την επιχειρούμενη φορολογική και ασφαλιστική
ληστεία, παραμονεύει για ν’ αρπάξει
από τους αγρότες άμεσα 260 εκατ.
ευρώ, συν άλλα 160 εκατ. έμμεσα.
Ας έχουν υπόψη τους οι αγρότες
τι τους περιμένει, για να μην το επιτρέψουν.

u Οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να καταβάλουν όχι μόνο ολόκληρο το χαράτσι των 722 εκατ. ευρώ, αλλά και τις
εισφορές που οφείλουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Ετσι ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών δε θα μπορέσει
να βρει τα 1,06 δισ. ευρώ που απαιτούνται για να πληρωθούν
οι συντάξεις–προνοιακά βοηθήματα των 155 ευρώ το μήνα.
Η συγκυβέρνηση Τσίπρα–Καμμένου προσεγγίζει το Ασφαλιστικό (πριν ακόμα υπογραφεί το τρίτο Μνημόνιο) με
τη βασική θέση για στενότερη σύνδεση εισφορών και παροχών. Στο πλαίσιο αυτής της βαριά αντιασφαλιστικής και
αντικοινωνικής αντίληψης, θα θεωρηθούν τα 468,8 ευρώ ως
συντάξιμες αποδοχές για τον αγρότη. Πολλαπλασιάζοντάς
τες με ποσοστό αναπλήρωσης 12% (15 χρόνια Χ 0,8%) οδηγούμαστε σε ανταποδοτική σύνταξη 56,6 ευρώ (468,8 Χ
12%). Αν σ’ αυτή προσθέσουμε και το τμήμα της βασικής σύνταξης, που το 2016 θα είναι 158,4 ευρώ, η τελική σύνταξη θα

επιπλέον. Λέμε τουλάχιστον, γιατί υποθέσαμε ότι οι αγρότες της
3ης Κλάσης θα δηλώσουν μηνιαίο
εισόδημα μικρότερο από το 80%
του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ
(586 ευρώ), οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν
επ’ αυτού του ποσού.
Αυτά τα νούμερα δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, κινούμενοι
από τη δεδομένη πολεμική στάση
μας προς τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. Στηριχτήκαμε
στα Ετήσια Στατιστικά Δελτία
του ΟΓΑ, από τα οποία αντλήσαμε τον αριθμό των αγροτών που
είναι ενταγμένοι στις επτά Κλάσεις του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΚΚΑΑ) και τα ποσά
της κάθε Κλάσης επί των οποίων
υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη, υγεία
και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με βάση αυτά τα
στοιχεία φτιάξαμε τον Πίνακα που βλέπετε, ο οποίος παρουσιάζει τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών με το ισχύον
σύστημα και με το σχέδιο Κατρούγκαλου, καθώς και τις μεταξύ τους διαφορές, για το 2016.
Με την ισχύουσα νομοθεσία, οι ασφαλιστικές εισφορές
είναι 7% για σύνταξη (για κάθε Κλάση), 2,5% για τον Κλάδο
Υγείας υπολογιζόμενη (για τις πρώτες πέντε Κλάσεις) πάνω
στην 5η Ασφαλιστική Κλάση και 2,05 ευρώ το μήνα για τον
ΛΑΕ.
Σύμφωνα, λοιπόν, με το ισχύον σήμερα σύστημα, η μηνιαία
ασφαλιστική εισφορά για τον Κλάδο Υγείας ανέρχεται σε
26,65 ευρώ (1065,92 ευρώ Χ 2,5%). Σύμφωνα με το σχέδιο
Κατρούγκαλου, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2015 μέχρι
31.12.2016 η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον Κλάδο
Υγείας θα ανέλθει σε 74,08 ευρώ (1065,92 Χ 6,95%)! Μιλάμε για τριπλασιασμό σχεδόν. Για το συγκεκριμένο 18μηνο,
μόνο για εισφορά Κλάδου Υγείας ο αγρότης θα κληθεί να
πληρώσει 854 ευρώ περισσότερα απ’ αυτά που θα πλήρωνε. Σε ετήσια βάση θα κληθεί να πληρώσει 570 ευρώ περισσότερα και σε μηνιαία βάση θα κληθεί να πληρώσει 48 ευρώ
παραπάνω.
Επαναλαμβάνουμε: μόνο για τον Κλάδο Υγείας, ο αγρότης
θα κληθεί να πληρώσει σχεδόν ένα πενηντάρικο το μήνα
παραπάνω απ’ αυτά που πλήρωνε! Αυτή είναι η «επιβάρυνση από 15-25 ευρώ το μήνα, μετά από μια τετραετία», που
λέει ο Τσίπρας, αναφερόμενος στο σύνολο των ασφαλιστικών
εισφορών! Ενα πενηντάρικο το μήνα παραπάνω μόνο για
τον Κλάδο Υγείας, και όχι «μετά από μια τετραετία», αλλά άμεσα, και επιπλέον αναδρομικά και για το μισό 2015!
Πώς θα χαρακτηρίζατε έναν πρωθυπουργό, που παριστάνει
τον αριστερό, και τολμά να λέει ξεδιάντροπα τόσο χοντρά
ψέματα;
Η τερατώδης αύξηση των εισφορών για τον Κλάδο Υγείας αποτελεί ένδειξη για την επιδρομή σε βάρος των αγροτών. Με το σχέδιο Κατρούγκαλου αυξάνονται, φυσικά, και
οι εισφορές για τη σύνταξη. Ετσι, οι συνολικές ασφαλιστι-

Ετοιμάστηκε η ΚΥΑ για το «πακέτο Χατζηγάκη»

Χαράτσι 260 εκατ. ευρώ στους αγρότες!

Δ

κές εισφορές των αγροτών για το 18μηνο από 1.7.2015 μέχρι
31.12.2016 εκτινάσσονται στα ύψη. Αυτό μπορείτε να το δείτε
στην πέμπτη στήλη του Πίνακα, που αφορά το 2016.
Στην τελευταία στήλη, απεικονίζεται η συνολική αφαίμαξη
των αγροτών από το σχέδιο Κατρούγκαλου, για το έτος 2016.
Την υπολογίζουμε πολλαπλασιάζοντας τη συνολική επιβάρυνση ανά ασφαλισμένο αγρότη και ανά Κλάση με το σύνολο
των αγροτών που ασφαλίζονται σε κάθε Κλάση, σύμφωνα με
τα στοιχεία που ζητήσαμε και πήραμε από τον ΟΓΑ. Το 2016,
λοιπόν, το νέο χαράτσι που θα κληθούν να πληρώσουν οι
αγρότες, αν περάσει το σχέδιο Κατρούγκαλου, αγγίζει το
μισό δισ. ευρώ (481,33 εκατ.). Προσθέτοντας και 240,66 εκατ.
ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2015, φτάνουμε στο πρόσθετο χαράτσι των 722 εκατ. ευρώ για το 18μηνο!

Χαράτσι στο διηνεκές
Το χαράτσωμα θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Απλά
θ’ αλλάξει η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.
Αντί για Κλάσεις, οι εισφορές θα υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος του αγρότη.
Οι αγρότες που ανήκουν τώρα στις τρεις πρώτες κλάσεις
θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές που θα υπολογίζονται
επί του 80% του κατώτατου μισθού της ΕΓΣΣΕ (δηλαδή επί
ποσού 468,8 ευρώ). Δεν αποκλείουμε κάποιοι από τους αγρότες αυτούς να δηλώνουν μεγαλύτερο εισόδημα και έτσι να
καταβάλλουν μεγαλύτερες εισφορές. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι εισφορές που θα καταβάλλουν οι αγρότες των
τριών πρώτων κλάσεων, σε ετήσια βάση, θα είναι 1212,68
ευρώ το 2017, 1382,52 ευρώ το 2018 και 1550,4 ευρώ το 2019.
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι με το σχέδιο Κατρούγκαλου οι
ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών που ανήκουν στις τρεις
πρώτες κλάσεις θα είναι αρκετά μεγαλύτερες απ’ αυτές που
πληρώνουν με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι αυξήσεις, σε
σχέση με τις ισχύουσες ασφαλιστικές εισφορές, θα είναι
της τάξης του 40%-80%. Αυτή είναι η «μικρή επιβάρυνση»
του Τσίπρα!

Σύνταξη - προνοιακό βοήθημα
Μήπως, όμως, θα πάρουν οι αγρότες σύνταξη «κατά σχε-

ιακόσια εξήντα εκατομμύρια ευρώ ετοιμάζεται να αρπάξει από
τους αγρότες η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα, ως υποχρεωτική
επιστροφή από το γνωστό «πακέτο
Χατζηγάκη».
Η υπόθεση είναι λίγο-πολύ γνωστή.
Το 2008-2009, οι αγρότες υποχρέωσαν με τις κινητοποιήσεις τους την
τότε κυβέρνηση Καραμανλή να τους
δώσει για την κάλυψη ζημιών που υπέστησαν ένα συνολικό ποσό 424,7
εκατ. ευρώ, που ονομάστηκε «πακέτο
Χατζηγάκη» (από το όνομα του τότε υπουργού Γεωργίας). Οι αποζημιώσεις
κάλυπταν ένα μικρό μόνο μέρος των
ζημιών που είχαν υποστεί οι αγρότες.
Οι πάντες αναγνωρίζουν ότι η αγροτική παραγωγή υφίσταται μεγάλες καταστροφές από τις καιρικές
συνθήκες, ενώ οι αποζημιώσεις που
δίνονται στα πλαίσια της εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας είναι μικρές.
Συχνά οι κομισάριοι χαρακτηρίζουν
τις ενισχύσεις προς τους αγρότες
παράνομες, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν
νοθεύουν τον ανταγωνισμό. Αντίθετα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τις
πλουσιοπάροχες κρατικές ενισχύσεις
προς τη βιομηχανία, που ρέουν από
αγωγούς μεγέθους πετρελαιαγωγού.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι κομισάριοι δεν εγείρουν ζήτημα νόθευσης

του ανταγωνισμού, ούτε ζητούν την
επιστροφή των ενισχύσεων από τους
καπιταλιστές της βιομηχανίας. Αυτή
η προκλητικά ανισότιμη συμπεριφορά
αναπτύσσεται σε επίπεδο ΕΕ και όχι
μόνο στην Ελλάδα.
Η Κομισιόν, μετά από απόφαση του
Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ, αποφάσισε –για πρώτη φορά- την επιστροφή
από τους έλληνες αγρότες του ποσού
των 424,7 εκατ. ευρώ του «πακέτου
Χατζηγάκη». Η πειθήνια συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ανταποκρίθηκε
άμεσα και προέβλεψε, με το άρθρο
36 του δασοκτόνου νόμου 4351/15
(για τους περιβόητους βοσκότοπους),
την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών, με την οποία
θα κινηθεί η διαδικασία επιστροφής
του μεγαλύτερου μέρους του «πακέτου Χατζηγάκη», μέσω της υποχρεωτικής παρακράτησης από τις κοινοτικές
επιδοτήσεις που παίρνουν οι αγρότες.
Σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες μας, η ΚΥΑ ετοιμάστηκε
και προβλέπει ότι θα απαιτηθεί από
τους αγρότες η επιστροφή 260 εκατ. ευρώ (άλλα 160 εκατ. ευρώ θα
δοθούν από τον κανονισμό 1408/2013
«De minimis», ενώ δε θ’ αναζητηθούν
ποσά μέχρι 1.000 ευρώ). Φυσικά, όσο
οι αγρότες βρίσκονται εξαγριωμένοι
στα μπλόκα, οι συναρμόδιοι υπουργοί

δόν τριακόσια ευρώ υψηλότερη», όπως λέει ο Τσίπρας;
Το πρώτο που πρέπει να σημειώσουμε είναι πως θα πάρουν
πολύ μικρότερη «ανταποδοτική» σύνταξη, μολονότι θα κληθούν να πληρώσουν τα υπέρογκα χαράτσια (επιπλέον 722
εκατ. ευρώ μόνο για το β’ εξάμηνο του 2015 και για το 2016).
Αυτό θα συμβεί γιατί:
u Με το σχέδιο Κατρούγκαλου καταργείται η κρατική
χρηματοδότηση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
Δεν μιλάμε για ψιλοποσά, αλλά για ποσά της τάξης του μισού
δισ. περίπου το χρόνο (για την ακρίβεια: 485 εκατ. ευρώ το
2014 και 557 εκατ. ευρώ το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΟΓΑ). Είναι χαρακτηριστικό ότι με το σχέδιο Κατρούγκαλου
καταργείται από 1.1.2017 ακόμα και η κρατική εισφορά στο
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας, που είναι μόλις γύρω στα 12
εκατ. ευρώ το χρόνο, και φορτώνεται κι αυτή στις πλάτες
των αγροτών.

Β. Αποστόλου και Τ. Αλεξιάδης δε θα
δημοσιεύσουν την ΚΥΑ, για ευνόητους λόγους. Μόλις, όμως, οι αγρότες σταματήσουν τις κινητοποιήσεις
τους, η ΚΥΑ θα δημοσιευτεί στο
ΦΕΚ και το χαράτσι θ’ αρχίσει να
παρακρατείται από τις επιδοτήσεις.
Είναι μία από τις λίγες φορές, που
οι διαδικασίες για τη σύνταξη μιας
ΚΥΑ είναι τόσο γρήγορες. Αν δεν είχαν ξεσπάσει οι κινητοποιήσεις των
αγροτών, οι Αποστόλου και Αλεξιάδης θα είχαν ήδη υπογράψει την
ΚΥΑ και θα κινούσαν τις διαδικασίες
επιστροφής των 260 εκατ. ευρώ από
τους αγρότες, μέσω των κοινοτικών
επιδοτήσεων. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ότι και τα 160 εκατ. ευρώ που
θα αντληθούν από τον Κανονισμό
«De minimis», για να συμπληρωθεί
το «πακέτο» που ζητά η Κομισιόν, θα
δίνονταν στους αγρότες, οι οποίοι βέβαια θα τα στερηθούν.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενεργεί σαν κοινός ληστής που παραφυλάει στη γωνία για να αιφνιδιάσει
το θύμα του. Πέρα από την επιχειρούμενη φορολογική και ασφαλιστική
ληστεία, παραμονεύει για ν’ αρπάξει
από τους αγρότες άμεσα 260 εκατ.
ευρώ, συν άλλα 160 εκατ. έμμεσα.
Ας έχουν υπόψη τους οι αγρότες
τι τους περιμένει, για να μην το επιτρέψουν.

u Οι αγρότες δεν θα μπορέσουν να καταβάλουν όχι μόνο ολόκληρο το χαράτσι των 722 εκατ. ευρώ, αλλά και τις
εισφορές που οφείλουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
Ετσι ο Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών δε θα μπορέσει
να βρει τα 1,06 δισ. ευρώ που απαιτούνται για να πληρωθούν
οι συντάξεις–προνοιακά βοηθήματα των 155 ευρώ το μήνα.
Η συγκυβέρνηση Τσίπρα–Καμμένου προσεγγίζει το Ασφαλιστικό (πριν ακόμα υπογραφεί το τρίτο Μνημόνιο) με
τη βασική θέση για στενότερη σύνδεση εισφορών και παροχών. Στο πλαίσιο αυτής της βαριά αντιασφαλιστικής και
αντικοινωνικής αντίληψης, θα θεωρηθούν τα 468,8 ευρώ ως
συντάξιμες αποδοχές για τον αγρότη. Πολλαπλασιάζοντάς
τες με ποσοστό αναπλήρωσης 12% (15 χρόνια Χ 0,8%) οδηγούμαστε σε ανταποδοτική σύνταξη 56,6 ευρώ (468,8 Χ
12%). Αν σ’ αυτή προσθέσουμε και το τμήμα της βασικής σύνταξης, που το 2016 θα είναι 158,4 ευρώ, η τελική σύνταξη θα

είναι 215 ευρώ το μήνα. Με το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα,
η αγροτική σύνταξη θα ήταν 313,4 ευρώ. Και στη μια και στην
άλλη περίπτωση, το ποσό είναι μικρότερο από τα 360 ευρώ
της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ, όμως με το σχέδιο Κατρούγκαλου η άθλια αυτή σύνταξη πέφτει πολύ κάτω (χάνεται
σχεδόν ένα κατοστάρικο το μήνα)!
Υπηρεσιακός παράγοντας του ΟΓΑ, τον οποίο ρωτήσαμε
πώς θα πληρώνονται οι συντάξεις μετά την κατάργηση της
κρατικής χρηματοδότησης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών, μας απάντησε: αφού θα είναι τόσο ισχνή η ανταποδοτική σύνταξη που θα βγαίνει…
Η κυβέρνηση Σημίτη με το νόμο 2458/1997 έθεσε ως στόχο να καταργηθεί η βασική σύνταξη των 360 ευρώ το μήνα
μετά το 2026 (από το 2003 άρχισε να μειώνεται κατά 4% το
χρόνο), προκειμένου να απαλλαγεί το αστικό κράτος από τη
χρηματοδότηση για την παροχή της βασικής σύνταξης. Με
το νέο σύστημα, οι Τσιπροκαμμένοι θέλουν να κατέβουν
οι συντάξεις κάτω από τα 313,4 ευρώ το μήνα.
Επομένως, είναι ψέματα ότι θα αυξήσουν τις συντάξεις
των αγροτών, καταβάλλοντας σε όλους και στο ακέραιο τη
λεγόμενη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ το μήνα. Ηδη, ο υφυπουργός Εργασίας Α. Πετρόπουλος βγήκε στον Real FM
και ομολόγησε ότι «η σκέψη να υπάρξει κάποια ποσοστιαία
μείωση της εθνικής σύνταξης, συνδυαζόμενη με τα χρόνια
τα ελάχιστα που απαιτούνται, είναι μια εκδοχή η οποία θα
μπορούσε εν τέλει να υπάρξει, στην περίπτωση που δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα να βρεθεί άλλη λύση»!
Επιμένουμε ότι οι Τσιπροκαμμένοι, στο νομοσχέδιο που θα
φέρουν για ψήφιση στη Βουλή, δεν πρόκειται να εισάγουν
διάταξη που θα προβλέπει την καταβολή ολόκληρου του
ποσού των 384 ευρώ ανεξάρτητα από τα χρόνια ασφάλισης. Η αναλογική καταβολή αυτής της σύνταξης αποτελεί
βασική φιλοσοφία του νόμου Λοβέρδου-Κουτρουμάνη,
που αποτελεί τη βάση του σχεδίου Κατρούγκαλου (αναφέρεται ρητά στο τρίτο Μνημόνιο).
Σε σχέση με το συνταξιοδοτικό των αγροτών, όμως, μπορούμε να καταλήξουμε στο ίδιο συμπέρασμα και από μια
διαφορετική αφετηρία. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του
ΟΓΑ για το 2015, το κονδύλι που δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη βασική σύνταξη των αγροτών ανέρχεται
σε 2,69 δισ. ευρώ. Με δεδομένο ότι η βασική σύνταξη του
ΟΓΑ άρχισε να μειώνεται κατά 4% το χρόνο από το 2003 (το
2016 η βασική σύνταξη κατέβηκε στα 158,4 ευρώ το μήνα), με
δεδομένο ότι επιδίωξη όλων των μνημονιακών κυβερνήσεων
είναι όχι μόνο να μην υπάρχει βασική σύνταξη μετά το 2026,
αλλά και μετά από μερικά χρόνια να μην υπάρχουν συνταξιούχοι αγρότες που θα παίρνουν έστω και μικρό ποσοστό της
βασικής σύνταξης, με δεδομένο ότι το ποσό των 2,69 δισ.
ευρώ το θεωρούν υψηλή δαπάνη, δεν υπάρχει περίπτωση
να καταλήξουν σε μέτρα που θ’ αυξάνουν αυτή τη δαπάνη.
Αν χορηγούσαν ολόκληρο το ποσό των 384 ευρώ σε όλους
τους συνταξιούχους αγρότες, το σχετικό κονδύλι του κρατικού προϋπολογισμού θα ξεπερνούσε τα 2,69 δισ. ευρώ. Μόνο
για τους 522.950 συνταξιούχους αγρότες του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, η χορήγηση ολόκληρης της εθνικής
σύνταξης των 384 ευρώ θα απαιτούσε από τον κρατικό προϋπολογισμό 2,01 δισ. ευρώ το χρόνο. Αν προσθέσουμε και

το περίπου μισό εκατομμύριο (για την ακρίβεια: 538.143 το
2014) συνταξιούχους που παίρνουν τη βασική σύνταξη των
360 ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι ανασφάλιστοι υπερήλικες), το ποσό που θα απαιτούνταν από τον
κρατικό προϋπολογισμό για να πάρουν όλοι τους ολόκληρη
την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ θα ξεπερνούσε τα 4 δισ.
ευρώ!
Δηλαδή τι προσπαθούν να μας πουν οι παραμυθατζήδες;
Οτι καταργούν τη σημερινή κρατική δαπάνη των 2,69 δισ.
ευρώ το χρόνο, για να την αντικαταστήσουν με μια κρατική
δαπάνη μεγαλύτερη από 4 δισ. ευρώ το χρόνο; Και επιδεικνύουν τέτοια γενναιοδωρία, τη στιγμή που αλλάζουν το Ασφαλιστικό για να μειώσουν την κρατική δαπάνη, όπως λένε, και
όχι για να την αυξήσουν;
Να γιατί η λεγόμενη εθνική σύνταξη των 384 ευρώ θα
δίνεται αναλογικά (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης), όπως
προβλέπει και ο νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, και όχι
ολόκληρη σε όλους. Οταν το σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει την κατάργηση της κρατικής χρηματοδότησης του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, πράγμα που θα οδηγήσει σε σμίκρυνση ακόμα και της σύνταξης-προνοιακού βοηθήματος των 155 ευρώ, θα ήταν αφελές να πιστέψει κανείς
ότι θ’ ανοίξουν οι κρουνοί του κρατικού προϋπολογισμού για
να χρηματοδοτήσουν την καταβολή εθνικής σύνταξης 384
ευρώ σε κάθε συνταξιούχο, χωρίς προϋποθέσεις πέραν των
15 ετών ασφάλισης.
Αν περάσει το σχέδιο Κατρούγκαλου, θα μπει μπροστά
όχι απλώς μια διαδικασία περικοπών συντάξεων, αλλά μια
διαδικασία που μαζί με το πετσόκομμα των συντάξεων θα
φέρει και τη βαθμιαία αποδόμηση και εν τέλει τη διάλυση
της Κοινωνικής Ασφάλισης.
Το χτύπημα σε βάρος των αγροτών θα είναι καίριο. Εκτός
από το ασφαλιστικό χαράτσι έρχεται το χαράτσι της επιστροφής 260 εκατ. ευρώ από το «πακέτο Χατζηγάκη» (η ΚΥΑ είναι
έτοιμη και την κρατάνε στο συρτάρι) και το φορολογικό, που
είναι συμφωνημένο στο Μνημόνιο. Για να μην αναφέρουμε
την κατακόρυφη ανατίμηση των εφοδίων (πήγαν όλα σε ΦΠΑ
23%) και τις καταστροφικές επιπτώσεις της ΚΑΠ, ιδιαίτερα
πάνω στη φτωχή αγροτιά, που ξεκληρίζεται.
Γι’ αυτό οι αγρότες πρέπει «να φάνε σίδερα» για να μην
περάσει. Εχει γίνει φανερή πια και η τακτική της συγκυβέρνησης, με τη σύμφωνη γνώμη των τροϊκανών. Αναβάλλουν για το Μάρτη την προώθηση του ασφαλιστικού
νομοσχέδιου για ψήφιση στη Βουλή, προσδοκώντας ότι
τέλος Φλεβάρη οι αγρότες θα διαλύσουν τα μπλόκα και θα
επιστρέψουν στα χωριά τους επειδή αρχίζει η νέα καλλιεργητική περίοδος. Οταν ξέρεις την τακτική του αντίπαλου,
προσαρμόζεις κι εσύ τη δική σου τακτική αναλόγως.

www.eksegersi.gr

u 722 εκατ. ευρώ ασφαλιστικό
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εν είναι αλήθεια ότι η πρόταση της κυβέρνησης επιβαρύνει αβάσταχτα τον αγροτικό κόσμο. Η επιβάρυνση
από 15-25 ευρώ το μήνα, μετά από μια τετραετία, γιατί θα είναι
σταδιακές οι αυξήσεις των εισφορών, προκειμένου ο αγρότης
να πάρει μια σύνταξη αξιοπρέπειας και όχι φιλοδώρημα, κατά
σχεδόν τριακόσια ευρώ υψηλότερη, δεν είναι ούτε αβάσταχτη,
ούτε παράλογη, ούτε αποτελεί επιβάρυνση άνευ αντικρίσματος».
Αυτά είπε στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, σύμφωνα με non paper που μοίρασε ο μηχανισμός
προπαγάνδας του Μαξίμου. Κατόπιν τούτου, η τεράστια και
καθολική κινητοποίηση των αγροτών απ’ άκρου σ’ άκρο της
χώρας είναι εντελώς αδικαιολόγητη, αν όχι υποκινούμενη.
Οπως είπε ο Κατρούγκαλος σε πρόσφατη τηλεοπτική του
εμφάνιση, οι άνθρωποι φοβούνται μην πάθουν χειρότερα
και γι’ αυτό πήραν τα τρακτέρ από τα χωριά και τα έβγαλαν
στους εθνικούς δρόμους. Εχουμε, δηλαδή, ένα φαινόμενο
μαζικής ψύχωσης!
Βέβαια, οι αγάπες κράτησαν λίγες μόνο μέρες. Οσο εξελισσόταν η πρόταση «ο πρωθυπουργός σας περιμένει για διάλογο». Οταν οι αγρότες απέρριψαν την πρόταση διαλόγου
και μια σειρά μπλόκα ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν για να
διαδηλώσουν στην Αθήνα, άρχισαν οι βρισιές και οι απειλές.
Τα τρακτέρ παρομοιάστηκαν με τανκς και οι αγωνιζόμενοι
αγρότες με χουντικούς! Και η αστυνομία ανέλαβε δράση,
εκδίδοντας ανακοινώσεις με ύφος… Ζαγοριανάκου: «Απαγορεύεται να μπουν τα τρακτέρ στην Αθήνα». Είναι… ζήτημα
της Τροχαίας, όπως δήλωσε και η καραμπουζουκλού κυβερνητική εκπρόσωπος (που εκλέγεται και σε αγροτική περιοχή,
τρομάρα της).
Η εποχή που ο Τσίπρας κατήγγειλε με σφοδρότητα την
κυβέρνηση Καραμανλή, επειδή με ΜΑΤ και χημικά μπλοκά-

ρισε τους αγρότες της Κρήτης στο λιμάνι του Πειραιά, έχει
περάσει ανεπιστρεπτί. Οπως και η εποχή που ο Τσίπρας σκαρφάλωνε στο τρακτέρ για να τάξει στους αγρότες λύση σε
όλα τα προβλήματά τους, αν τον ψηφίσουν. Τώρα, ο Τσίπρας
χαρακτηρίζει τους αγρότες «εξαιρετικά εγωιστές». Από την
Τεχεράνη και χωρίς να έχει το θάρρος να βγει και να κάνει
τη δήλωσή του επίσημα (κρύφτηκε πίσω από το «ανώτατος
κυβερνητικός αξιωματούχος»).

Αβάσταχτο ασφαλιστικό χαράτσι
Πριν από ένα χρόνο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι συριζαίοι έχουν κάνει το ψέμα επιστήμη. Πλέον, είναι νέτα-σκέτα
ψεύτες. Γι’ αυτό και δεν τους πιστεύει κανένας.
Ποια είναι η αλήθεια για τις ασφαλιστικές εισφορές των
αγροτών; Μόνο για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιούλη
του 2015 έως τις 31 Δεκέμβρη του 2016, θα αρμέξουν από
τους αγρότες, με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών,
722 εκατ. ευρώ παραπάνω απ’ αυτά που θα πλήρωναν με
το ισχύον σύστημα ασφάλισής τους!
Μιλάμε για υπέρογκο ποσό, η ακρίβεια του οποίου δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, όπως θα δούμε παρακάτω. Οσα άλλα
διαδίδονται, λοιπόν, πότε με δηλώσεις και συνεντεύξεις του
Κατρούγκαλου και πότε με non paper του Μαξίμου, είναι
παραμύθια της Χαλιμάς, προκειμένου να διασπάσουν το
αγροτικό κίνημα και να στείλουν τους αγωνιζόμενους αγρότες στα σπίτια τους, χωρίς να χρειαστεί να καταφύγουν στη
σύγκρουση με τα ΜΑΤ και όλο το μηχανισμό καταστολής.
Μεγάλα ποσά θα αρπάξουν από τους αγρότες και τα επόμενα χρόνια, τα οποία δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, γιατί λείπουν απαραίτητα δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο από την 3η Κλάση θα αρπάξουν από τους
αγρότες την τριετία 2017-2019 τουλάχιστον 486,9 εκατ. ευρώ

