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Νομοθέτησαν τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης

Χοντρό μαχαίρι στις συντάξεις
το 2017
Πάνω από εξίμισι δισεκατομμύρια ευρώ θα κλαπούν από τους
συνταξιούχους το 2017, στο ξεκίνημα της λειτουργίας του ασφαλιστικού εκτρώματος ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης). Αυτό προκύπτει από τα ίδια τα επίσημα στοιχεία.
Οι συνταξιούχοι των ασφαλιστικών
φορέων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και Αριθμός συνταξιούχων
του Δημοσίου ήταν το 2015 2.652.753,
1.118.876
σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΑ (Εθνική ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
491.021
Αναλογιστική Αρχή). Η ΕΑΑ δεν έδω- ΔΗΜΟΣΙΟ
σε στοιχεία για τον αριθμό των συ- ΟΑΕΕ
363.515
νταξιούχων του ΕΤΑΑ (ασφαλιστικός ΟΓΑ
679.341
φορέας των μηχανικών, των γιατρών
ΕΤΑΑ
85.986
και των δικηγόρων), όμως σύμφωνα
Σύνολο
2.738.739
με το σύστημα «Ηλιος» αυτοί ήταν το
Μάη του 2015 85.986. Σύμφωνα με την
Εισηγητική Εκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2016, το
2015 δόθηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στα ασφαλιστικά
ταμεία 9.954 εκατ. ευρώ και 526 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με την ΕΑΑ, για τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων
δόθηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 6.410 εκατ. ευρώ.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν ασφαλιστικό ταμείο. Μέχρι
τώρα είχαν ασφάλιση στον εργοδότη, όπως μέχρι το 1999 και οι
εργαζόμενοι στη ΔΕΗ. Ετσι, οι εισφορές των εργαζόμενων και
του κράτους ως εργοδότη, καθώς και η κρατική συμμετοχή (στο
πλαίσιο της περιβόητης τριμερούς χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων) πήγαιναν στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο οποίος
κατέβαλε τις συντάξεις.
Σύμφωνα μ’ αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, το 2015 δόθηκαν από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό 16,89 δισ. ευρώ (και όχι 1,8 δισ. ευρώ,
όπως ισχυρίστηκε ψευδόμενος ο Κατρούγκαλος).
Μετά την ψήφιση του αντιασφαλιστικού εκτρώματος Κατρούγκαλου, ο Κρατικός Προϋπολογισμός περιορίζεται στην καταβολή
μόνο της περιβόητης εθνικής σύνταξης. Πόση θα είναι αυτή η
δαπάνη;
Οπως είπαμε, το σύνολο των συνταξιούχων (μαζί με αυτούς
του ΕΤΑΑ) ήταν το 2015 2.738.739. Ομως δε θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι στο ακέραιο την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ. Οσοι
έχουν λιγότερα από 20 πλήρη χρόνια ασφάλισης θα πάρουν εθνική σύνταξη μειωμένη κατά 2% για κάθε χρόνο κάτω από τα 20
(345,6 ευρώ για 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης). Επιπλέον,
οι 679.341 συνταξιούχοι αγρότες θα πάρουν ολόκληρο το ποσό
της εθνικής σύνταξης από 1.1.2031! Μεταξύ 2017 και 2031 θα παίρνουν τμήμα της εθνικής σύνταξης, που θα ξεκινήσει από ελάχιστο
ποσοστό του συνόλου (γράφουμε αναλυτικά σε διπλανή στήλη).
Με βάση αυτά τα δεδομένα, υπολογίσαμε ότι για την εθνική
σύνταξη θα δοθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ποσό 9,5 δισ.
ευρώ. Προβλέπεται, ακόμα, ότι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
θα καταβάλλεται το ΕΚΑΣ, μέχρι το τέλος του 2019 που θα ισχύει.
Το ποσό θα συρρικνώνεται κάθε χρόνο, ενώ το 2017 θα ανέλθει
σε 685 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν, τέλος, οι λεγόμενοι ανασφάλιστοι
των πόλεων, που παίρνουν τη βασική σύνταξη-βοήθημα του ΟΓΑ
(360 ευρώ), η οποία επίσης θα καταβάλλεται από τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Ετσι, το συνολικό κονδύλι που θα δοθεί το 2017 από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό για κάθε είδους συνταξιοδοτικές δαπάνες θα
ανέλθει σε 10,33 δισ. ευρώ. Αφαιρώντας από τα 16,89 δισ. που
κατέβαλε ο Κρατικός Προϋπολογισμός το 2015, βρίσκουμε ότι
από την πρώτη χρονιά λειτουργίας του νέου ασφαλιστικού συστήματος, ο ΕΦΚΑ θα χάσει τουλάχιστον 6,56 δισ. ευρώ. Και βέβαια,
αυτό το ποσό θα κληθούν να το πληρώσουν οι συνταξιούχοι, που
θα υποστούν μειώσεις συντάξεων (μέσω μείωσης της περιβόητης
«προσωπικής διαφοράς»). Οι περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις
του Κατρούγκαλου και των υπόλοιπων συριζαίων είναι παραμύθια
της Χαλιμάς.
ΥΓ. Λέγοντας το ένα ψέμα μετά το άλλο, ο Κατρούγκαλος
έκλεισε τη συζήτηση στη Βουλή με ένα ακόμα ψέμα: «Από το ΚΚΕ,
για παράδειγμα, άκουσα ότι μειώνουμε το ποσοστό της κρατικής
χρηματοδότησης από το 17% στο 6,5%. Η αλήθεια είναι ότι το 17%
είναι το σύνολο των δαπανών της κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων και των εισφορών. Αντίθετα, με τον νόμο Ρέππα,
μόνο το 1% προβλέπεται στο πλαίσιο της τριμερούς κρατικής χρηματοδότησης. Εμείς αυτό το 1% το κάνουμε 6,5% για την εθνική
σύνταξη». Το 6,5% του ΑΕΠ που λέει είναι ψέμα, γιατί βγαίνει αν
υπολογίσουμε ότι το σύνολο των συνταξιούχων θα πάρει στο ακέραιο την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, ενώ δε θα την πάρουν
ολόκληρη όσοι έχουν λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης και
οι αγρότες. Και βέβαια, η όποια δαπάνη για την εθνική σύνταξη
αφορά το σύνολο των συνταξιούχων και πρέπει να συγκρίνεται με
την τωρινή δαπάνη για το σύνολο των συνταξιούχων και όχι μόνο
με την κρατική επιχορήγηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι ψεύτες, όμως, δε
διστάζουν μπροστά σε οποιαδήποτε λαθροχειρία και απατεωνιά.
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o ασφαλιστικό σύστημα που θέσπισε η συγκυβέρνηση ΤσίπραΚαμμένου, σε στενή συνεργασία με το
μεγάλο κεφάλαιο και τους ιμπεριαλιστές δανειστές, δεν αποτελεί απλώς
μια ακόμα αντι-ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Αποτελεί την ταφόπλακα
στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης,
καθώς ολοκληρώνει με ταχύτατο ρυθμό αυτό που ξεκίνησαν οι αντιασφαλιστικοί νόμοι Λοβέρδου-Κουτρουμάνη
το 2010.
u Οι νέες συντάξεις μετατρέπονται σε άθλια φιλοδωρήματα.
u Οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις εξισώνονται με τις νέες και θα
υφίστανται συνεχή πετσοκόμματα,
καθώς ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι χρεοκοπημένος από
τη γέννησή του.
u Το νέο σύστημα ευνοεί την εισφοροαποφυγή και τη «μαύρη», ανασφάλιστη εργασία, με αποτέλεσμα
σύντομα να επέλθει η διάλυση της
ίδιας της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ενα χρεοκοπημένο
υπερταμείο

Ο ΕΦΚΑ θα είναι ένας από γεννησιμιού του χρεοκοπημένος φορέας,
καθώς σ’ αυτόν μεταφέρονται περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχοι
και εν ενεργεία ασφαλισμένοι του

Δημοσίου (που προσελήφθησαν μέχρι 31.12.2010, γιατί από 1.1.2011 όσοι
προσλαμβάνονταν ασφαλίζονταν
έτσι κι αλλιώς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), χωρίς
να μεταφερθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές που αυτοί έχουν πληρώσει. Στόχος είναι να απαλλαγεί ο
κρατικός προϋπολογισμός από την
υποχρέωση να καταβάλλει τις συντάξεις των δημόσιων υπάλληλων,
για τις οποίες αυτοί έχουν πληρώσει
ασφαλιστικές εισφορές.
Η κυβέρνηση ΓΑΠ, παρά την αντιασφαλιστική σφοδρότητα των νόμων
Λοβέρδου-Κουτρουμάνη-Παπακωνσταντίνου, δεν τόλμησε το 2010 να
εντάξει όλους τους δημόσιους υπάλληλους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου
να απαλλαγεί ο κρατικός προϋπολογισμός από την καταβολή των συντάξεων. Αυτό έρχεται να το κάνει η
συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων,
που περνά τους δημόσιους υπάλληλους στον ΕΦΚΑ (βάση του θα είναι
ουσιαστικά το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), απαλλάσσοντας τον κρατικό προϋπολογισμό
από την υποχρέωση καταβολής των
συντάξεών τους!
Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν απέκτησαν ποτέ ασφαλιστικό ταμείο για
την κύρια σύνταξή τους. Οι εισφορές
τους, εργατικές και «εργοδοτικές»,
πηγαίνουν στον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος καταβάλλει τις συ-

ντάξεις. Σύμφωνα με στοιχεία από
την Εισηγητική Εκθεση του Κρατικού
Προϋπολογισμού του 2016, οι συνταξιούχοι του δημοσίου -πολιτικοί και
στρατιωτικοί- ήταν το Νοέμβρη του
2015 475.860, ενώ άλλοι τόσοι περίπου είναι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι
του Δημοσίου. Σύμφωνα με το νόμο
Κατρούγκαλου, από 1.1.2017, που θ’
αρχίσει να λειτουργεί ο ΕΦΚΑ, αυτός θα εισπράττει τις εισφορές των
εν ενεργεία δημόσιων υπάλληλων και
θα πληρώνει τις συντάξεις όλων των
συνταξιούχων του Δημοσίου.
Η Κοινωνική Ασφάλιση των δημόσιων υπάλληλων ήταν αυτό που ονομάζεται Ασφάλιση στον Εργοδότη.
Η μετάβαση από αυτή τη μορφή Κοινωνικής Ασφάλισης σε ασφάλιση σε
Ταμείο θα έπρεπε να συνοδεύεται από
ένα ισχυρό αποθεματικό, το οποίο ο
προηγούμενος φορέας (το Δημόσιο)
θα έπρεπε να καταβάλει στο νέο φορέα (ΕΦΚΑ). Στο άρθρο 59 του νόμου,
όμως, που αναφέρεται στους πόρους
του ΕΦΚΑ, γίνεται αναφορά μόνο
στις εισφορές που θα καταβάλλουν
οι δημόσιοι υπάλληλοι από τότε που
θα ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (1.1.2017).
Δε γίνεται λόγος για το αποθεματικό που θα έπρεπε να συνοδεύει τη
μεταφορά όλων αυτών των ασφαλισμένων στο νέο φορέα.
Στο αρχικό σχέδιο Κατρούγκαλου,

Αισχρά ψέματα για τις συντάξεις των αγροτών
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εύδονται αισχρά Τσίπρας και Αποστόλου,
όταν λένε ότι με τη λειτουργία του ΕΦΚΑ (1.1.2017) οι
αγρότες θα δουν μεγάλες
αυξήσεις στις συντάξεις
τους, καθώς θα παίρνουν
τα 384 ευρώ της περιβόητης εθνικής σύνταξης. Στο
άρθρο 99 του αντιασφαλιστικού εκτρώματος ξεκαθαρίζεται ότι οι αγρότες
θα αρχίσουν να παίρνουν
την εθνική σύνταξη των 384
ευρώ το 2031!
Το συγκεκριμένο άρθρο
έχει τίτλο «Μεταβατική διάταξη για συνταξιοδοτικές
παροχές ασφαλιζομένων
στον ΟΓΑ» και προβλέπει
για τους συνταξιούχους
αγρότες που θα υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και 31.12.2030
ότι η σύνταξή τους θα αποτελείται από το άθροισμα
δύο επιμέρους ποσών.
u Για το 2017, η σύνταξη
θα αποτελείται κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό
που προκύπτει με βάση τις
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ
και κατά ποσοστό 6,20%
από το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής
σύνταξης.
u Για τα επόμενα χρόνια,
δηλαδή από το 2018 μέχρι
και το 2030, το ποσό της
εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης διαμορφώ-

νεται σταδιακά κατ’ έτος
σε ποσοστό 12,9%, 19,6%,
26,3%, 33%, 39,7%, 46,9%,
53,1%, 59,8%, 66,5%, 73,2%,
79,9%, 86,6%, 93,3% αντίστοιχα.
u Οσοι συνταξιοδοτούνται από 1.1.2031 και εφεξής
λαμβάνουν ολόκληρο το
ποσό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης.
Για να μην κουράζεστε
με υπολογισμούς μπορείτε
να δείτε στον πίνακα πώς
θα διαμορφωθεί η εθνική
σύνταξη για τους αγρότες τα επόμενα χρόνια. Ο
Τσίπρας και ο Αποστόλου,
ακόμα και από το βήμα της
Βουλής, επανέλαβαν το ψέμα ότι οι αγρότες θα είναι οι
ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ
2017
23,80
2018
49,50
2019
75,26
2020 101,00
2021
126,70
2022
152,45
2023 178,00
2024 203,90
2025 229,60
2026 255,36
2027
281,09
2028 306,82
2029 332,54
2030 358,27
2031 384,00

μεγάλοι ευνοημένοι, καθώς
θα πάρουν εθνική σύνταξη
384 ευρώ, όταν το 2017 οι
αγρότες θα πάρουν εθνική
σύνταξη μόλις 23,80 ευρώ
και το 2018 λιγότερο από
πενηντάρικο το μήνα!
Στο άρθρο 99 του αντιασφαλιστικού εκτρώματος
δεν αναφέρεται τι θα γίνει
με τους ήδη συνταξιούχους
του ΟΓΑ, που το 2014 ήταν
136.887 αυτοί που παίρνουν
μόνο τη βασική σύνταξη και
542.702 αυτοί που παίρνουν
τμήμα της βασικής σύνταξης και την ανταποδοτική
σύνταξη από τον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΚΚΑΑ). Μέχρι τώρα,
για να δίνονται αυτές οι
συντάξεις στους δικαιούχους καταβάλλονταν από
τον κρατικό προϋπολογισμό
3,2 δισ. ευρώ το χρόνο.
Με βάση το αντιασφαλιστικό έκτρωμα, ο κρατικός
προϋπολογισμός παύει να
καταβάλλει αυτό το ποσό.
Ο νέος φορέας διάλυσης
της Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ, θα πρέπει να
καταβάλλει τη λεγόμενη
ανταποδοτική σύνταξη όχι
μόνο όσων θα βγουν στη
σύνταξη μετά την 1.1.2017,
αλλά και των 679.589 ήδη
συνταξιούχων, των οποίων
οι συντάξεις θα επανυπολογιστούν (όπως και όλων των
άλλων ήδη συνταξιούχων),
όπως προβλέπει το άρθρο

14 του νέου αντιασφαλιστικού νόμου. Οι ανταποδοτικές συντάξεις που θα προκύψουν για τους 542.702
συνταξιούχους που παίρνουν τμήμα της βασικής
και τμήμα από τον ΚΚΑΑ
θα είναι πενιχρότατες. Και
αυτοί οι συνταξιούχοι, μετά
τον επανυπολογισμό των
συντάξεών τους, θα παίρνουν τα άθλια ποσοστά της
εθνικής σύνταξης που θα
παίρνουν και οι αγρότες
που θα συνταξιοδοτηθούν
μετά την 1.1.2017.
Σε ό , τ ι αφ ο ρ ά το υ ς
αγρότες που θα αρχίσουν
να συνταξιοδοτούνται από
1.1.2017, το δεύτερο μέρος
της σύνταξης που θα παίρνουν από τον ΕΦΚΑ (σύμφωνα με το άρθρο 99), το
οποίο θα μειώνεται βαθμιαία την περίοδο 2017-2030,
θα είναι μικρότερο απ’ αυτό που εισέπρατταν οι έως
τώρα συνταξιούχοι, γιατί θα
καταργηθεί η κρατική χρηματοδότηση των 3,2 δισ. ευρώ. Οι δικαιούχοι της βασικής σύνταξης θα έπαιρναν
το 2017 360 ευρώ το μήνα,
ενώ οι υπόλοιποι συνταξιούχοι θα έπαιρναν 144 ευρώ
από τη βασική συν τη λεγόμενη ανταποδοτική, η οποία
-πέρα από τις ασφαλιστικές
εισφορές- ενισχυόταν και
από τον κρατικό προϋπολογισμό (για παράδειγμα, για
το 2015 είχαν προϋπολογιστεί 557 εκατ. ευρώ).

στο άρθρο 63, αναφερόταν σχετικά
με τους νέους πόρους του ασφαλιστικού συστήματος: «Το άρθρο αυτό
θα διαμορφωθεί στη βάση πορίσματος
διυπουργικής επιτροπής που είχε συσταθεί με απόφαση του ΚΥΣΚΟΙΠ για
το σκοπό αυτό». Πέρασαν πάνω από
τρεις μήνες από τότε και δε δημοσιοποιήθηκε ποτέ αυτό το περιβόητο
πόρισμα για τους πόρους του ΕΦΚΑ.
Οι μοναδικοί πόροι που αναφέρονται
στο νόμο είναι οι ασφαλιστικές εισφορές και τα όποια αποθεματικά των
υπαρχόντων ασφαλιστικών ταμείων.
u Ο ΕΦΚΑ παίρνει περίπου μισό
εκατομμύριο συνταξιούχους του δημοσίου. Με τι κονδύλια θα καταβάλλει τις συντάξεις τους, οι οποίες μάλιστα -σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο
Κατρούγκαλος- δε θα μειωθούν μέχρι
το τέλος του 2018;
u Ο ΕΦΚΑ παίρνει εκατοντάδες
χιλιάδες δημόσιους υπάλληλους,
ασφαλισμένους ήδη για κάποια χρόνια ο καθένας (πολλά ή λίγα). Οι εργαζόμενοι αυτοί βαθμιαία θ’ αρχίσουν
να συνταξιοδοτούνται. Με τι κονδύλια θα αποδίδονται σ’ αυτούς τους
νέους συνταξιούχους οι συντάξεις
τους; Ενας εργαζόμενος στο δημόσιο,
έχει ασφαλιστεί για πέντε, δέκα, είκοσι, τριάντα χρόνια. Εχει σχηματιστεί
ένα ασφαλιστικό «κεφάλαιο» από τις
εισφορές του (εργατικές και «εργοδοτικές»). Αυτό το ασφαλιστικό «κεφάλαιο» δεν υπολογίζεται, δεν αποδίδεται, εξαφανίζεται. Ο ΕΦΚΑ παίρνει
συνταξιούχους και ασφαλισμένους,
αλλά δεν παίρνει τα κονδύλια που
αναλογούν σ’ αυτούς. Κονδύλια που
σχηματίστηκαν από τις ασφαλιστικές
εισφορές τους.
Οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα
υποστούν τεράστια πλήγματα στις
συντάξεις τους (τις νέες, αλλά και
τις παλιές) από την κατάργηση της
Ασφάλισης στον Εργοδότη και τη
μεταφορά τους -χωρίς τα σχηματισθέντα αποθεματικά- στον εξαρχής
χρεοκοπημένο ΕΦΚΑ. Τα κονδύλια
από τις ασφαλιστικές εισφορές που
κατέβαλαν οι δημόσιοι υπάλληλοι
συγκεντρώνονταν από το κράτος και
αξιοποιούνταν απ’ αυτό. Τώρα, αυτά
πάνε «υπέρ πίστεως και πατρίδος»,
δηλαδή πέφτουν στη «μαύρη τρύπα»
των Μνημονίων.
u Δεν είναι, όμως, μόνο οι συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι του δημόσιου τομέα. Στον ΕΦΚΑ θα ενταχθούν
και οι αγρότες που είναι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών (ΚΚΑΑ) και, τουλάχιστον, οι
συνταξιούχοι αυτού του Κλάδου. Λέμε τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν και
οι συνταξιούχοι αγρότες που παίρνουν μόνο το προνοιακό βοήθημα,
χωρίς να καταβάλλουν ασφαλιστικές
εισφορές. Οι ασφαλισμένοι στον
ΚΚΑΑ ανέρχονται σε 568.443 και οι
συνταξιούχοι σε 538.143. Ολοι αυτοί
θα μεταφερθούν στον ΕΦΚΑ επίσης χωρίς αποθεματικό! Ο ΕΦΚΑ
θα εισπράττει μόνο τις ασφαλιστικές
εισφορές τους από τώρα και μετά!
Για τον ΚΚΑΑ προβλεπόταν κρατική
χρηματοδότηση με την οποία πληρώνονταν οι συνταξιούχοι. Αυτή όμως
καταργείται και έτσι θα δημιουργηθεί
τεράστιο πρόβλημα.
Το συμπέρασμα που βγαίνει από
τα παραπάνω είναι πως, πέρα από τη

μετατροπή των συντάξεων σε άθλια
φιλανθρωπικά βοηθήματα, φτιάχνουν έναν ασφαλιστικό φορέα χρεοκοπημένο από τη γέννησή του. Σε
βάρος αυτού του ασφαλιστικού φορέα διαπράττεται εξαρχής μια πρωτοφανής ληστεία, καθώς του φορτώνουν
εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους
(των οποίων πρέπει να καταβάλλει τις
συντάξεις) και άλλους τόσους ασφαλισμένους που έχουν διανύσει έτη
ασφάλισης (των οποίων πρέπει να καταβάλλει τις μελλοντικές συντάξεις),
χωρίς να του μεταφέρουν το αποθεματικό που αντιστοιχεί και στους ήδη
συνταξιούχους και στους εν ενεργεία
εργαζόμενους-ασφαλισμένους και
μελλοντικούς συνταξιούχους.
Ο στόχος τους είναι προφανής:
θέλουν να απαλλάξουν τον κρατικό
προϋπολογισμό από το κονδύλι που
προορίζεται για τις συντάξεις των
δημόσιων υπάλληλων, κονδύλι διόλου
ευκαταφρόνητο. Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου γίνεται λόγος
για «οικονομίες κλίμακας, έτσι ώστε
να μειωθεί κατά τρόπο απολύτως ανώδυνο για τους ενδιαφερόμενους η συνταξιοδοτική δαπάνη»! Μ’ αυτόν τον
πρόστυχο τρόπο κρύβουν το γεγονός
ότι η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά αυτό κάθε άλλο παρά
ανώδυνο θα είναι, αφού θα οδηγήσει
τον ΕΦΚΑ εξαρχής σε χρεοκοπία.
Οι ίδιοι άλλωστε κάνουν λόγο για
«εγχείρημα ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι αφορά ασφαλισμένους
και συνταξιούχους που προσεγγίζουν τις 900.000» και γι’ αυτό προβλέπουν ότι «κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια» θα οριστεί με Κοινή
Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Οικονομικών και Εργασίας. Καταβάλλουν προσπάθεια να κρύψουν τη
μία και μοναδική αλήθεια: το κράτος
θα περάσει στον ΕΦΚΑ μισό εκατομμύριο συνταξιούχους κι άλλους
τόσους ασφαλισμένους, που κάποια
στιγμή θα συνταξιοδοτηθούν, χωρίς
το αποθεματικό που δημιουργήθηκε
από τις ασφαλιστικές εισφορές που
αυτοί πλήρωσαν. Το κράτος, που θα
έπρεπε να πληρώνει ολόκληρη τη
σύνταξη και των ήδη συνταξιούχων
και αυτών που θα συνταξιοδοτηθούν
από τώρα και μετά, θα περιοριστεί
μόνο στην καταβολή της λεγόμενης
εθνικής σύνταξης.
Στο δίστηλο της διπλανής σελίδας
αποκαλύπτουμε, μέσα από τα επίσημα στοιχεία, τα κονδύλια που θα γλιτώσει ο κρατικός προϋπολογισμός και θα
φορτωθούν στον ΕΦΚΑ.

Η κομπίνα με την
εθνική σύνταξη

Ενόψει αυτής της πρωτοφανούς ληστείας και της μεταφοράς τεράστιων
βαρών από τον κρατικό προϋπολογισμό στον ΕΦΚΑ, γίνεται κατανοητό
γιατί οι «θεσμοί» έδειξαν… «λαρτζ»
έναντι της περιβόητης εθνικής σύνταξης. Γιατί η λεγόμενη εθνική σύνταξη
είναι το «τυράκι». Είναι τα ψίχουλα που
θα δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός,
αφού προηγουμένως θα έχει μεταφέρει τα βάρη του στον ΕΦΚΑ. Είναι
σαν κάποιος να σου αρπάζει με την
απειλή όπλου το πορτοφόλι και μετά
να σου δίνει ένα πεντάευρο από τα λεφτά σου, για να πάρεις ταξί και να μη

γυρίσεις με τα πόδια στο σπίτι!
Οταν διέρρευσαν το αρχικό σχέδιο Κατρούγκαλου, υποστηρίξαμε
ότι η λεγόμενη εθνική σύνταξη των
384 ευρώ δεν πρόκειται να δοθεί εξ
ολοκλήρου σε όλους τους ασφαλισμένους, αλλά θα δίνεται αναλογικά με
τα έτη ασφάλισης (ένα τεσσαρακοστό
των 384 ευρώ για κάθε έτος ασφάλισης). Εξηγήσαμε και τους λόγους
στους οποίους στηρίζαμε αυτή την
εκτίμησή μας. Αν η εθνική σύνταξη
δινόταν σε όλους στο ακέραιο, δεδομένου ότι οι συνταξιούχοι ξεπερνούν
τους 2.600.000, θα απαιτούνταν μια
ετήσια δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 12 δισ. ευρώ, που είναι έξω από τις μνημονιακές
δεσμεύσεις. Γι’ αυτό και οι αντιασφαλιστικοί νόμοι Λοβέρδου-Κουτρουμάνη του 2010 προέβλεπαν αναλογική
(σύμφωνα με τα χρόνια ασφάλισης)
καταβολή της εθνικής σύνταξης.
Η συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
όμως, απέκρυβε το γεγονός ότι σχεδίαζε να μεταφέρει στον ΕΦΚΑ όλους
τους δημόσιους υπάλληλους (συνταξιούχους και εν ενεργεία) και όλους
τους αγρότες, χωρίς να μεταφέρει
και το απαιτούμενο αποθεματικό,
κίνηση που θα αποφέρει τεράστια
εξοικονόμηση κονδυλίων στον κρατικό προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα
η καταβολή της λεγόμενης εθνικής
σύνταξης (που θα είναι η μοναδική
ασφαλιστική υποχρέωση του κράτους) να είναι πραγματικά ψίχουλα
μπροστά στη μεγάλη ληστεία.
Βέβαια, η λεγόμενη εθνική σύνταξη
έχει ήδη υποστεί μια αναλογική μείωση σε σχέση με το αρχικό σχέδιο Κατρούγκαλου. Στο ακέραιο τα 384 ευρώ θα καταβάλλονται μόνο σε όσους
έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον
20 πλήρη χρόνια ασφάλισης, ενώ για
κάθε χρόνο κάτω από τα 20 θα μειώνεται κατά 2% (με αποτέλεσμα για
15 πλήρη χρόνια ασφάλισης η εθνική
σύνταξη να είναι 345,60 ευρώ). Επιπρόσθετα, στους αγρότες δε θα δίνεται ολόκληρη, αλλά τμήμα της (δείτε
αναλυτικά σε διπλανές στήλες) Είναι
τέτοια η ληστεία, είναι τόσο μεγάλο
το βάρος που ξεφορτώνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με το πέρασμα
των συνταξιούχων και εν ενεργεία δημόσιων υπάλληλων στον ΕΦΚΑ, που
το «βάρος» της εθνικής σύνταξης δεν
είναι τίποτα.
Να σημειωθεί ότι η δημιουργία
ενός νέου ασφαλιστικού ορίου, στα
20 πλήρη χρόνια ασφάλισης, προδιαγράφει την επόμενη ανατροπή,
βάσει της οποίας δε θα χορηγείται
σύνταξη για λιγότερα από 20 πλήρη
χρόνια ασφάλισης. Οποιος έχει λιγότερα χρόνια θα περιορίζεται στο
προνοιακό βοήθημα των 360 ευρώ.
Η κυβέρνηση ΓΑΠ δεν είχε τολμήσει να περάσει τους συνταξιούχους
και εν ενεργεία δημόσιους υπάλληλους (μέχρι 31.12.2010) στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Αυτοί παρέμειναν ασφαλισμένοι στο
δημόσιο. Ο κρατικός προϋπολογισμός
εισέπραττε τις εισφορές τους και κατέβαλε τις συντάξεις. Ετσι, θέσπισε
την αναλογική (ανάλογα με τα έτη
ασφάλισης) καταβολή της βασικής
σύνταξης, που το 2010 είχε ορίσει
στα 360 ευρώ.
Η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων έκανε τη μεγάλη κομπίνα. Πέτα-

ξε το «τυράκι» της εθνικής σύνταξης
των 384 ευρώ σε όλους όσους έχουν
τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης
(με σχετική μείωση μέχρι τα 15 χρόνια ασφάλισης) και την ίδια στιγμή
φορτώνει ένα τεράστιο βάρος στον
ΕΦΚΑ, που καθιστά βέβαιη τη συνεχή μείωση των λεγόμενων ανταποδοτικών συντάξεων. Οχι μόνο
των ανταποδοτικών συντάξεων των
νέων συνταξιούχων, αλλά και αυτών
των ήδη συνταξιούχων, των οποίων οι
συντάξεις θα επανυπολογιστούν με το
νέο σύστημα.

Αθλια φιλοδωρήματα

Ο διαχωρισμός της σύνταξης σε
δυο τμήματα (βασική και ανταποδοτική) πρωτοθεσπίστηκε με τους
αντιασφαλιστικούς νόμους του 2010.
Η λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη
για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2011
και μετά υπολογιζόταν με νέα (μειωμένα) ποσοστά αναπλήρωσης και με
συντάξιμες αποδοχές που υπολογίζονταν ως μέσος όρος ολόκληρου του
ασφαλιστικού βίου και όχι ως μέσος
όρος της καλύτερης πενταετίας της
τελευταίας δεκαετίας. Για να βγουν οι
πρώτοι συνταξιούχοι αποκλειστικά με
το σύστημα που θεσπίστηκε το 2010,
θα έπρεπε να περάσουν 15 χρόνια και
να φτάσουμε στο 2026. Η κυβέρνηση
ΓΑΠ και οι τροϊκανοί δεν τόλμησαν τότε να ακουμπήσουν τον ασφαλιστικό
βίο που διανύθηκε μέχρι και το 2010.
Συγκέντρωσαν τα πυρά τους στον
ασφαλιστικό βίο από το 2011 και μετά. Οι Τσιπροκαμμένοι, χέρι-χέρι με
τους τροϊκανούς, ανέλαβαν να τσακίσουν και τον ασφαλιστικό βίο που
διανύθηκε μέχρι το 2010.
Το 2010 τα ποσοστά αναπλήρωσης
κυριολεκτικά τσακίστηκαν. Για 15 χρόνια ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης έγινε δυο φορές μικρότερο και
παρέμεινε στην ίδια σχέση (δυο φορές μικρότερο) μέχρι και τα 27 χρόνια
ασφάλισης. Ο νόμος Κατρούγκαλου
κάνει αθλιότερα τα άθλια ποσοστά
αναπλήρωσης του νόμου ΛοβέρδουΚουτρουμάνη (δείτε τον πίνακα στην
κορυφή της σελίδας). Παράλληλα, εισάγει και άλλη μια αντιασφαλιστική
πρωτοτυπία: μετατρέπει το συνολικό
ποσοστό αναπλήρωσης σε άθροισμα
κλιμακίων. Μέχρι τώρα, σε όλα τα
αντιασφαλιστικά συστήματα, το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης καθοριζόταν από την τελευταία χρονιά. Είχες
21 χρόνια ασφάλισης; Πολλαπλασιαζόταν το ποσοστό αναπλήρωσης που
αντιστοιχούσε στα 21 χρόνια επί το 21.
Με το νόμο Κατρούγκαλου υπολογίζεται το ποσοστό αναπλήρωσης που
αντιστοιχεί στα 15 χρόνια, μετά το
ποσοστό που αντιστοιχεί στα επόμενα τρία χρόνια, μετά το ποσοστό που
αντιστοιχεί στα επόμενα τρία χρόνια,
και το τελικό ποσοστό αναπλήρωσης
βγαίνει από το άθροισμα των τριών
επιμέρους ποσοστών. Ετσι, επέρχεται
παραπέρα μείωση του συνολικού ποσοστού αναπλήρωσης. Τα ποσοστά
αναπλήρωσης του νόμου Κατρούγκαλου είναι σημαντικά μειωμένα
ακόμα και σε σχέση με τα άθλια
ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου
Λοβέρδου-Κουτρουμάνη.
Το ποσοστό αναπλήρωσης είναι ο
ένας παράγοντας του γινομένου από
το οποίο προκύπτει η σύνταξη. Ο δεύΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ

Ο κωλοπαιδισμός ως πολιτική
συμπεριφορά
Ενοχλήθηκε ο Τσακαλώτος από την καζούρα των δεξιών,
που ο ένας μετά τον άλλο ανέβαιναν στο βήμα της Βουλής και
τον κατηγορούσαν ότι κρύβεται και δεν πηγαίνει να υποστηρίξει την τροπολογία για τη μείωση του αφορολόγητου, που
κατέθεσε τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 6 Μάη. Ενέσκυψε,
λοιπόν, μερικές ώρες αργότερα και με μια κυριολεκτικά κωλοπαιδίστικη συμπεριφορά (τη συνηθίζουν εσχάτως πολλοί
συριζαίοι) προσπάθησε να περάσει στην αντεπίθεση.
Το τι κάνει με τους δεξιούς, τους πασόκους και τους ποταμίσιους δεν μας ενδιαφέρει. Ολοι τα ίδια σκατά είναι, όλοι
μαζί ψήφισαν το περασμένο καλοκαίρι το τρίτο Μνημόνιο,
όλοι μαζί στηρίζουν τη βάρβαρη πολιτική των Μνημονίων,
οπότε ο μεταξύ τους καυγάς γίνεται για την «κουτάλα» και
μόνο. Ομως ο Τσακαλώτος δεν περιορίστηκε να θυμίσει στους
άλλους ότι όλοι μαζί ψήφισαν το καλοκαίρι τη συμμετοχή του
ΔΝΤ στο πρόγραμμα και επομένως «δεν δικαιούνται για να
ομιλούν». Υποτίμησε με αλήτικο τρόπο τη νοημοσύνη κάθε
πολίτη αυτής της χώρας, που θυμάται πολύ καλά ότι ήταν ο
ίδιος που πριν από μερικές μέρες έλεγε πως δεν πρόκειται να
είναι ο υπουργός που θα καταθέσει ρύθμιση για αφορολόγητο
χαμηλότερο από τα 9.100 ευρώ, ενώ οι προπαγανδιστές του
διέρρεαν πως «ο Ευκλείδης έχει πει στον Τσίπρα ότι σκοπεύει
να παραιτηθεί».
Αντί λοιπόν να βγει και να ψελλίσει κάποιες δικαιολογίες
για τη μείωση του αφορολόγητου, προσπάθησε να βγει και
από πάνω. «Αρα, το πρώτο το κερδίσαμε. Μια αριστερή κυβέρνηση κράτησε το υψηλότερο αφορολόγητο σχεδόν σε όλη
την Ευρώπη« είπε σε πανηγυρικό τόνο! Κι αμέσως μετά, για
να εξηγήσει τη μείωση του αφορολόγητου στα 8.600 ευρώ,
πρώτα μίλησε για «μέσο όρο 8.800 ευρώ» και μετά ξαναπανηγύρισε: «Αρα, προσπαθήσαμε να κάνουμε έναν συμβιβασμό που προστατεύει τις οικογένειες με τα παιδιά. Διότι εάν
κοιτάξετε τα στοιχεία φτώχειας και τις πιθανότητες φτώχειας,
τα παιδιά είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτός είναι ο
συμβιβασμός». Αυτό που πάντοτε υπήρχε στη φορολογική
νομοθεσία, δηλαδή η αύξηση του αφορολόγητου ανάλογα
με τα παιδιά, ο Τσακαλώτος το παρουσίασε σαν… κατάκτηση
της υποτιθέμενης διαπραγμάτευσής του.
Ποιο είναι το αποτέλεσμα; Οτι μπήκε άμεσος φόρος σε
χαμηλόμισθους και όχι σε υψηλόμισθους. Συγκεκριμένα, εργαζόμενος με 615 ευρώ καθαρά θα πληρώσει φόρο για τα
εισοδήματα του 2016, ενώ για τα εισοδήματα του 2015 δεν
πλήρωνε φόρο μισθωτός με 679 ευρώ καθαρά. Και βέβαια,
ανάλογη είναι η επιβάρυνση και των μισθωτών που παίρνουν
περισσότερα. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του μέτρου; Να
βάλει το χέρι στην τσέπη των μισθωτών του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, αρπάζοντάς τους κατοστάρικα, διακοσάρια
και τριακοσάρια παραπανίσιο φόρο εισοδήματος. Χώρια αυτά
που θα τους πάρει με τις αυξήσεις στην έμμεση φορολογία
(ΦΠΑ και ειδικοί φόροι κατανάλωσης) που θα νομοθετηθούν
την επόμενη εβδομάδα μάλλον.
Η φορολογική πολιτική, έτσι όπως εφαρμόζεται από τη
συγκυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, είναι μια σκληρά ταξική
πολιτική, αφού βάζει στο στόχαστρό της την εργατική τάξη.

