
Σελίδα 4

Τετάρτη 20 Απρίλη 2016

Σελίδα 4

ΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η «καμπάνα» των ανατροπών χτυπάει για όλους
Μειώσεις στις συντάξεις και στις παροχές, αυξήσεις στις εισφορές για μεγάλες κατηγορίες ασφαλισμένων,

ανάμεσα στις διατάξεις του νόμου - λαιμητόμου

Η «καμπάνα» των νέων μεγάλων ανατροπών στην Ασφάλιση σήμανε χτες, με την κυβέρνηση να δίνει στη
δημοσιότητα και να καταθέτει στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο που «σαρώνει»
ό,τι έχει απομείνει όρθιο από τα ασφαλιστικά δικαιώματα, φέρνοντας πρόσθετες περικοπές στις ήδη
αποδιδόμενες συντάξεις και, πολύ περισσότερο, στις νέες. Ανάμεσα σε άλλα, το νομοσχέδιο διαλύει την
επικουρική Ασφάλιση, βάζει στο χέρι όσα αποθεματικά έχουν απομείνει, μέσω των ενοποιήσεων των Ταμείων
σε έναν μοναδικό φορέα, περιορίζει την κρατική χρηματοδότηση προς το σύστημα, την ίδια ώρα που αυξάνει
κατακόρυφα τις ασφαλιστικές εισφορές σε μεγάλα τμήματα ασφαλισμένων, όπως οι αγρότες, οι επιστήμονες
και οι αυτοαπασχολούμενοι. Με το νέο σύστημα ανοίγει ταυτόχρονα διάπλατα η πόρτα για κατάργηση της
15ετίας, καταργούνται τα κατώτερα όρια των συντάξεων. Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει παρακάτω μια πρώτη
ανάλυση των βασικών διατάξεων που περιέχονται στο νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση, με την
επιφύλαξη ότι στην τελική του μορφή μπορεί να είναι ακόμα χειρότερο.
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Νέες αιματηρές περικοπές προστίθενται πάνω στις παλιές
Σοβαρό πλήγμα θα δεχτούν οι επικουρικές, στα 1.150 ευρώ (άθροισμα κύριας και επικουρικής) ο πήχης για

τις μειώσεις

«Βροχή» πέφτουν με το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο οι
νέες περικοπές στις ήδη αποδιδόμενες συντάξεις και
πολύ περισσότερο στις νέες συνταξιοδοτήσεις.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση βάζει μαχαίρι στις
επικουρικές, στα εφάπαξ, στα μερίσματα του Δημοσίου
και καταργεί το ΕΚΑΣ μέχρι το 2019. Συγκεκριμένα:

Περικοπές σε αποδιδόμενες συντάξεις πάνω
από 1.300 ευρώ (άθροισμα κύριας και
επικουρικής) με «εξαέρωση» των
επικουρικών: Μύθος αποδεικνύεται ο ισχυρισμός
της κυβέρνησης ότι δεν θα θίξει εισοδήματα από
συντάξεις κάτω των 1.400 ευρώ (άθροισμα κύριας
και επικουρικής). Στην πραγματικότητα, μέσα από
ένα πολύπλοκο σύστημα επανυπολογισμού όλων
των αποδιδόμενων συντάξεων, η κυβέρνηση
χαρατσώνει συντάξεις που ως άθροισμα
ξεπερνούν τα 1.150 ευρώ (μεικτά 1.300 ευρώ)
και στην κυριολεξία εξαφανίζει τις
επικουρικές.

Μάλιστα, οι μειώσεις στις επικουρικές που αθροίζονται με τις κύριες, ενδέχεται να είναι ακόμα μεγαλύτερες από τις
προϋπολογισμένες, σε συνάρτηση με το αν τελικά θα γίνει δεκτή η αύξηση των εισφορών για μια τουλάχιστον εξαετία
για τις επικουρικές συντάξεις των νυν ασφαλισμένων. Το νομοσχέδιο προβλέπει αύξηση εισφορών σε όλους τους
μισθωτούς κατά 0,5% στην επικούρηση (άλλο ένα 0,5% προβλέπεται για τους εργοδότες), την πρώτη τριετία και 0,25%
αντίστοιχα τη δεύτερη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συμφωνία με το κουαρτέτο για το συγκεκριμένο μέτρο.

Οι μειώσεις υπολογίζονται πάνω στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων, πριν από την
επιβολή των περικοπών που ξεκίνησαν το 2010: Χαρακτηριστικό του τρόπου, που επιχειρεί τις νέες περικοπές η
κυβέρνηση, είναι το γεγονός ότι στις συντάξεις που επιβάλλει τις μειώσεις (ως άθροισμα κύριων και επικουρικών
συντάξεων) περιλαμβάνονται ποσά που έχουν ήδη περικοπεί από το 2010, όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων στις κύριες υπέρ ΑΚΑΓΕ, περικοπές στις κύριες συντάξεις, αλλά και η ειδική εισφορά συνταξιούχων
από τις επικουρικές από 3% έως 10%. Συνυπολογίζεται ακόμα και η εισφορά των συνταξιούχων για την υγειονομική
τους περίθαλψη.

Με το τρικ αυτό, η κυβέρνηση υπολογίζει μειώσεις σε ποσά πολύ μεγαλύτερα από αυτά που παίρνουν πραγματικά σήμερα
στο χέρι οι συνταξιούχοι και μ' αυτόν τον τρόπο αυξάνεται κατακόρυφα ο αριθμός των ήδη αποδιδόμενων συντάξεων
πάνω στις οποίες θα επιβληθούν οι νέες μειώσεις.

Οι μειώσεις στις επικουρικές είναι μόνιμες: Οι νέες περικοπές στις υφιστάμενες επικουρικές, όπως και η
«εξαέρωση» των νέων, με τον νέο τρόπο υπολογισμού τους, δεν είναι προσωρινές. Ο νόμος μονιμοποιεί αυτήν την
παρέμβαση, ορίζοντας σαφώς ότι «συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που αν αφαιρεθούν τα έξοδα
από τα έσοδα (σ.σ. των Ταμείων), το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό». Δηλαδή, παγιώνονται στο διηνεκές οι
μειώσεις, ενώ επειδή δεν προβλέπεται καμία κρατική χρηματοδότηση των επικουρικών ταμείων, επί της
ουσίας έχουμε εφαρμογή της «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος».

Μερίσματα και Εφάπαξ: Οι περικοπές των συνταξιούχων επεκτείνονται μέσω του επανυπολογισμού των
μερισμάτων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, αλλά και των εφάπαξ που είναι σε εκκρεμότητα,
μετά τον Σεπτέμβρη του 2013. Ακόμα μεγαλύτερες θα είναι οι μειώσεις σε επικουρικές, εφάπαξ και μερίσματα με την
υιοθέτηση του νέου τρόπου υπολογισμού τους μετά την ισχύ του νόμου.

Μάλιστα, για τα Μετοχικά Ταμεία ο νόμος απαγορεύει οποιαδήποτε μεταφορά πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό,
ενώ προβλέπει και «αναπροσαρμογή τους», δηλαδή τη μείωσή τους, αναδρομικά από την αρχή του 2016! Επιπλέον, και οι
παροχές σε χρήμα θα δεχτούν συμπίεση, καθώς μετά την ενοποίηση των Ταμείων και κλάδων παροχών σε χρήμα στο
ΕΤΕΑ, δημιουργείται ενιαίος ασφαλιστικός φορέας, το ΕΤΕΑΕΠ και αναμένεται η έκδοση νέου κανονισμού παροχών, που
θα λειτουργήσει και εδώ ως «απόχη» για περιστολή δικαιωμάτων.

Επιταχύνεται η κατάργηση του ΕΚΑΣ: Το ΕΚΑΣ καταργείται μέχρι το τέλος του 2019, αλλά η εφαρμογή του θα
είναι «εμπροσθοβαρής», δηλαδή ο αριθμός των δικαιούχων θα περιοριστεί με ακόμα πιο γρήγορους ρυθμούς την
επόμενη διετία.

Αλλες μειώσεις: Μείωση κατά 60% θα έχουν οι συντάξεις όσων συνταξιούχων απασχολούνται, ενώ τα
επιδόματα τέκνων θα δίνονται στο εξής με εισοδηματικά κριτήρια. Περικοπές θα επιβληθούν και μέσω της
συμπίεσης των ανώτερων πλαφόν στις συντάξεις, που πλέον δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 2.304 ευρώ μεικτά,
από 2.773 ευρώ όταν πρόκειται για μια σύνταξη.

Μόνιμος μηχανισμός καθήλωσης και περικοπών των συντάξεων: Σε κάθε περίπτωση, ο δρόμος των
περικοπών δεν έχει τέλος, αφού το σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των
συνταξιούχων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 16% του ΑΕΠ, δέσμευση που ρητά επαναλαμβάνει ο νόμος,
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αναπαράγοντας το σχετικό νόμο του 2010 και το 1ο μνημόνιο.
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Σε συνδυασμό με το φορολογικό, μικρομεσαίοι αγρότες
και κτηνοτρόφοι θα δεχτούν σαρωτικό πλήγμα από το

αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο
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Εξίσωση των εισφορών στο 20% για όλους

Το νομοσχέδιο προβλέπει αυξήσεις στις εισφορές
μεγάλης μερίδας ασφαλισμένων (αγροτών,
αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών,
επιστημόνων) με την ένταξη όλων στο νέο ενιαίο φορέα
κύριων συντάξεων τον ΕΦΚΑ.

Από την ψήφιση του νόμου και παρά την όποια
μεταβατική περίοδο ορίζεται, το ποσοστό εισφοράς
για τον κλάδο κύριας σύνταξης για όλους τους
ασφαλισμένους ανεξαρτήτως απασχόλησης, στον
ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα καθορίζεται στο 20%.

Στην περίπτωση των μισθωτών (ιδιωτικού και δημόσιου)
αυτό επιμερίζεται στο 13,33% στον εργοδότη και 6,67%
στον εργαζόμενο. Ομως, για αυτούς που είτε είναι, είτε
θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι, το 20% θα βαρύνει
τον ασφαλισμένο και θα υπολογίζεται στο
εισόδημα.

Στο νομοσχέδιο επαναλαμβάνεται παλιότερη διάταξη,
σύμφωνα με την οποία από την 1η Ιούλη, οι αποδοχές
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να
κατατίθενται από τους εργοδότες ταυτόχρονα με τις
ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο μισθωτών
υπηρεσιών μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Το ανώτατο
ποσό ασφαλιστέων αποδοχών ορίζεται των 5.860 ευρώ
τον μήνα (το δεκαπλάσιο του κατώτερου μισθού).

Ειδικά για τους δημοσιογράφους και τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, καταργείται ο πόρος του αγγελιόσημου,
παρότι επέχει θέση εργοδοτικής εισφοράς.

Τους «κλέβουν» 6,5 χρόνια Ασφάλισης!
Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης που ρητά ορίζει και ο νέος νόμος, οι
εισφορές των μισθωτών θα συνεχίσουν να δίνονται για 14 μισθούς (12 μήνες, δώρα εορτών και επίδομα
αδείας)! Ως εκ τούτου, στην περίπτωση των μισθωτών, οι εισφορές τους θα αντιστοιχούν για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από ό,τι τυπικά ορίζεται.

Ετσι, στην περίπτωση 40 ετών Ασφάλισης για το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη, ο ασφαλισμένος θα έχει καταβάλει
επιπλέον εισφορές για 80 μήνες, δηλαδή για 46 χρόνια και 8 μήνες, όμως ο συντελεστής αναπλήρωσης θα είναι για 40
χρόνια. Στην περίπτωση 30 χρόνων Ασφάλισης, οι πραγματικές εισφορές θα αντιστοιχούν σε επιπλέον Ασφάλιση 60
μηνών, δηλαδή ο μισθωτός θα πληρώνει για 35 χρόνια εισφορές, αλλά ο συντελεστής αναπλήρωσης θα υπολογίζεται στα
30 χρόνια!

Απογειώνονται οι εισφορές στους αγρότες
Δυσβάστακτη είναι η αύξηση των εισφορών για τους αγρότες, που από την 1η Γενάρη 2022 θα καταβάλλουν
ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης 20%, επί του εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το
καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα.

Οι αυξήσεις επιβάλλονται σταδιακά ως εξής: Από την 1.7.2015 έως 31.12.2016 η εισφορά τους αυξάνεται από το 7% στο
10% των ασφαλιστικών κατηγοριών που υπάγονται. Από την 1.1.2017 το ποσοστό των εισφορών μπαίνει επί του
φορολογητέου εισοδήματος και διαμορφώνεται στο 14%. Το 2018 στο 16% επί του εισοδήματος, το 2019 στο 18% του
εισοδήματος το 2020 στο 19% του εισοδήματος και το 2021 στο 19,5% του εισοδήματος. Οι αγρότες θα επιβαρύνονται
και με το 0,25% για την Αγροτική Εστία, ενώ οι εισφορές τους δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 70% του κατώτερου
μισθού.

Οι εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Στο 20% ορίζεται η εισφορά και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, ασφαλισμένους
έως σήμερα στα Ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος κατά το προηγούμενο
οικονομικό έτος.

Η μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το 20% ορίζονται τα 586 ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση
της έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας, η ελάχιστη βάση υπολογισμού ορίζεται στο 70% του κατώτατου μισθού. Για
τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες, ορίζεται επίσης μεταβατική περίοδος, με «εκπτώσεις» εισφορών, τις οποίες όμως
θα πρέπει να τις επιστρέψουν ως οφειλή στο τέλος της ασφαλιστικής τους ζωής, προκειμένου να
συνταξιοδοτηθούν.

Ετσι ορίζεται εισφορά 14% για τα πρώτα 2 χρόνια από την πρώτη υπαγωγή τους στην Ασφάλιση, 17% για την επόμενη
τριετία και 20% μετά το 5ο έτος. Ειδικά για τους επιστήμονες ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, προβλέπεται έκπτωση των
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ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% για τη τριετία 2017 - 2019. Η έκπτωση της τάξης του 50% θα ξεκινά από εισοδήματα
από 7.000 έως 13.000 ευρώ και θα μειώνεται κατά 1% ανά 1.000 ευρώ.

Στις παραπάνω εισφορές πρέπει να προστεθεί και η εισφορά 6,95% για τον κλάδο Υγείας των ασφαλισμένων αγροτών και
αυτοαπασχολούμενων. Ομως, η τσιμπίδα των εισφορών «πιάνει» και τους ήδη συνταξιούχους καθώς η αυξημένη εισφορά
για τον κλάδο Υγείας από το 4% στο 6% που επιβλήθηκε το καλοκαίρι του 2015, επιβάλλεται και στην περίπτωση δύο
κύριων συντάξεων αλλά και στην περίπτωση απασχόλησης του συνταξιούχου, ο οποίος θα πληρώνει εισφορά από τον
μισθό ή το εισόδημά του.

Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»
Η λαίλαπα της αύξησης των εισφορών «πιάνει» όσους έχουν παράλληλη απασχόληση (δυο δουλειές με διαφορετικά
Ταμεία Ασφάλισης, π.χ. μισθωτός σε μια επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενος σε άλλη), καθώς υποχρεώνονται από την
ψήφιση του νόμου να καταβάλλουν διπλή εισφορά. Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα πληρώνουν όπως οι
μισθωτοί, αλλά με δεδομένη την απαράδεκτη πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί σε βάρος τους από την πλευρά της
εργοδοσίας, το κόστος της Ασφάλισης θα μετακυλισθεί στις πλάτες τους.

Συγκεκριμένα, η διάταξη προβλέπει ότι από 1η Γενάρη 2017, ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην
Ασφάλιση, με υποχρεωτική Ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τομείς Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ,
καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγγελματική δραστηριότητα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως
αυτές καθορίζονται από τον παρόντα νόμο. Και βέβαια το ποσοστό του 20% δεν περιορίζεται στο 20%, αλλά όπου
προβλέπεται, θα αυξάνεται με εισφορές για επικούρηση, εφάπαξ και Υγεία.
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Μικρότερες συντάξεις για τους νέους δικαιούχους
Το άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής οδηγεί σε συρρίκνωση των νέων κύριων συντάξεων

Με το νέο σύστημα υπολογισμού των κύριων συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική) που προβλέπει το νομοσχέδιο,
οδηγούμαστε σε μικρότερες από αυτές που απέδιδε έως τώρα το σύστημα. Συγκεκριμένα:

Εθνική σύνταξη: Ορίζεται στα 384 ευρώ, αλλά θα δίνεται ολόκληρη μόνο μετά από 20 χρόνια Ασφάλισης (6.000
ένσημα). Για κάθε έτος λιγότερο των 20 ετών Ασφάλισης, θα μειώνεται κατά 2% και θα πέφτει στα 346 ευρώ στην
περίπτωση της 15ετίας. Με τον τρόπο αυτό, η κυβέρνηση δεν θεωρεί ότι με τη 15ετία ο ασφαλισμένος κατοχυρώνει
πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και ως εκ τούτου αρχίζει το ξήλωμά της.

Ακόμα, η εθνική θα μειώνεται στο μισό στην περίπτωση αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99%, θα
μειώνεται κατά 25% στην περίπτωση αναπηρίας από 67% έως 79,99% και θα δίνεται ολόκληρη στην περίπτωση
αναπηρίας μόνο με ποσοστό άνω του 80%. Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι που είχαν την ατυχία να περιέλθουν σε κατάσταση
αναπηρίας και που επιβάλλεται η ακόμα μεγαλύτερη προστασία εκ μέρους του κράτους, τιμωρούνται και από πάνω, γιατί
έχασαν την ικανότητά τους για εργασία από ατύχημα ή ασθένεια!

Επιπλέον, η εθνική θα μειώνεται κατά 1/40 για κάθε έτος διαμονής στη χώρα μας μικρότερο των 40 ετών, από το
15ο έτος και μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά και στην περίπτωση των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων κατά
1/200 για κάθε μήνα πρόωρης συνταξιοδότησης, πριν το τυπικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Επίσης, θα δίνεται μόνο
μια εθνική σύνταξη στην περίπτωση θεμελίωσης δύο κύριων συντάξεων. Ολες αυτές οι προϋποθέσεις περιορίζουν
τους δικαιούχους της εθνικής και τη μετατρέπουν σε κοροϊδία ...εθνικών διαστάσεων.

Ανταποδοτική σύνταξη: Με το νέο σύστημα, εθνική και ανταποδοτική θα δίνουν αθροιστικά στη 15ετία σύνταξη από
10% έως και 15% μικρότερη σε σχέση με τα σημερινά κατώτερα όρια (486 ευρώ για το ΙΚΑ). Αυτό συμβαίνει, επειδή η
κυβέρνηση καταργεί τα κατώτερα όρια, που ορίζονταν με νόμο. Εννοείται ότι οι μειώσεις θα είναι ακόμα μεγαλύτερες στις
περιπτώσεις με περισσότερα χρόνια, με μεγαλύτερες αποδοχές και εισοδήματα, αφού το ανταποδοτικό τμήμα των
συντάξεων θα είναι ακόμα μικρότερο.

Συγκεκριμένα, ο συντάξιμος μισθός θα είναι ο μέσος όρος των αποδοχών όλου του εργάσιμου βίου, γεγονός που τον
περιορίζει, σύμφωνα με εκτιμήσεις από 25% έως και 30% σε σχέση με σήμερα. Ταυτόχρονα, τα ποσοστά αναπλήρωσης
περιορίζονται για κάθε χρόνο Ασφάλισης, από το 2% με το παλιό σύστημα, στο 0,77% έως και 2% στο νέο σύστημα.

Ετσι, για τα 20 χρόνια Ασφάλισης, το ποσοστό αναπλήρωσης πέφτει στο 16,77% αντί του 40% με το ισχύον σύστημα, για
τα 30 χρόνια Ασφάλισης ο συντελεστής αναπλήρωσης μειώνεται στο 26,37% αντί του 60%, στην περίπτωση 35ετίας το
ποσοστό αναπλήρωσης γίνεται 33,81%, αντί του 70% και στην περίπτωση 40ετίας συρρικνώνεται στο 42,8% αντί του
80% με το ισχύον.
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