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 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΙ αυτοί που υπο-
στηρίζουν, αναλύοντας τα οικονοµικά 
και δηµοσιονοµικά δεδοµένα, ότι το 
θέµα τής µη επίλυσης του ασφαλιστι-
κού αποτελεί τη µείζονα αιτία της δη-
µοσιονοµικής µας εκτροπής.
Αν αναλογιστούµε τα βαθύτερα αί-
τια αυτής της εθνικής κακοδαιµονί-
ας, ανεπιφύλακτα θα τα εντοπίσουµε 
στην αδυναµία όλων των µεταπολι-
τευτικών κυβερνήσεων και κοµµάτων 
να διαχειριστούν τη µακρόχρονη και 
βιώσιµη λύση του ασφαλιστικού, στο 
πλαίσιο µιας εθνικής συνεννόησης. 
Για να πειστούµε, ας ανατρέξουµε σε 
τρεις τέτοιες πολιτικές πρωτοβουλίες, 
από το 1990 µέχρι σήµερα.

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ Σιούφα, στο µετέωρο 
βήµα Γιαννίτση και στον τελευταίο νό-
µο Λοβέρδου-Κουτρουµάνη το 2010. 
Και οι τρεις αυτές πολιτικές πρωτοβου-
λίες ήταν κατά βάση ορθές, ωστόσο 
στερούνταν της ανάπτυξης ουσιαστι-
κού διαλόγου, µε στόχο τη συναίνε-
ση ή έστω την ανοχή από την αντιπο-
λίτευση. Με µία ψύχραιµη και απαλ-
λαγµένη από κοµµατικές σκοπιµότη-
τες αξιολόγηση των πολιτικών πρωτο-
βουλιών Σιούφα, Γιαννίτση, Λοβέρ-
δου-Κουτρουµάνη, µπορούµε σή-
µερα να οδηγηθούµε στα ακόλου-
θα συµπεράσµατα:
Ο νόµος Σιούφα µε τον βασικό του 
πυρήνα συνέβαλε θετικά:
f Στη διαχείριση της βιωσιµότητας 
του συστήµατος, ως σήµερα του-
λάχιστον.
f Στη δηµιουργία βάσης για τις ενο-
ποιήσεις που έχουν υλοποιηθεί έως 
σήµερα.
Η πολιτική πρόταση Γιαννίτση κατέρ-
ρευσε άδικα, ως χάρτινος πύργος, κά-
τω από την καθολική αντίδραση κοµ-
µάτων και συνδικάτων, θρυµµατίζο-
ντας κάθε ελπίδα µη καταστροφικής 
επίδρασης στη δηµοσιονοµική κρί-
ση που βιώνουµε σήµερα.
Ο νόµος Λοβέρδου-Κουτρουµάνη 
(3863/10) αντιµετώπισε σκληρή και 
άδικη κριτική και µόλις σήµερα, πέ-
ντε χρόνια µετά, το πολιτικό µας σύ-
στηµα αξιολογεί θετικά τις δυνατό-
τητές του και ο νόµος αυτός θεωρεί-
ται επαρκής για την εξεύρεση µίας 
βιώσιµης λύσης του ασφαλιστικού.
Στην κρίσιµη φάση που διέρχεται η 
χώρα, η αποτίµηση αυτών των εθνι-
κών λαθών θα µπορούσε να αποδει-
χθεί ωφέλιµη µόνο στην περίπτω-
ση που θα µας οδηγούσε στην κα-
θολική υπέρβασή τους τις επόµενες 
εβδοµάδες.

ΣΗΜΕΡΑ, δεν υπάρχουν περιθώρια 

τας) και, δεύτερον, τολµηρή προώθη-
ση όλων των µεταρρυθµιστικών αλ-
λαγών που άλλωστε απαιτούνται για 
την ενίσχυση του συστήµατος κοινω-
νικής ασφάλισης. Αν η κυβέρνηση και 
τα κόµµατα του ευρωπαϊκού πολιτι-
κού τόξου συνοµολογήσουν τολµη-
ρές µεταρρυθµίσεις, µόνο τότε οι δα-
νειστές θα αναγκαστούν να υποχω-
ρήσουν από την ανελαστική εµµονή 
τους για επιβολή µονοσήµαντων µει-
ώσεων στις συντάξεις.

ΕΤΣΙ, ΘΑ  ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΜΕ αποστο-
µωτικά και στον κ. Ντάισελµπλουµ, 
που µε πρόσφατες δηλώσεις του 
προτρέπει για συναίνεση ευρύτε-

Ο
λον τον κυβερνητικό σχεδιασµό για την εθνική σύνταξη θέλουν να 
ανατρέψουν οι δανειστές, όπως προκύπτει από τις απαιτήσεις που 
προέβαλαν στη συνάντησή τους µε τον υπουργό Εργασίας, Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γιώργο Κατρούγκαλο. 
Το κουαρτέτο επέµεινε ότι η εθνική σύνταξη µπορεί να φτάνει τα 384 ευ-

ρώ, όπως θέλει η Αθήνα, µόνο για όσους έχουν συµπληρώσει 20 έτη ασφά-
λισης (6.000 ηµέρες ασφάλισης). Ωστόσο: 
f Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος έχει 15 έτη ασφάλισης (4.500 ηµέρες 
ασφάλισης), το ποσό της σύνταξης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 300 ευρώ, 
και µάλιστα όχι για όλους, αλλά για όσους πληρούν τα εισοδηµατικά κριτή-

ρια, τα οποία οι δανειστές επιµένουν να τεθούν. 
f Ακόµη χειρότερα, για όσους έχουν λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης 
οι πιστωτές αξιώνουν να παίρνουν... φιλοδώρηµα, δηλαδή προνοιακό 
επίδοµα ύψους 200 ευρώ!

Σε κάθε περίπτωση, το κουαρτέτο θεωρεί ότι αν όλοι παίρνουν ούτως 
ή άλλως εθνική σύνταξη 384 ευρώ, µε τουλάχιστον 15 χρόνια ασφά-
λισης, δεν θα έχουν κίνητρο να ασφαλίζονται µετά τη συµπλήρωση 
15ετίας, άρα το νέο καθεστώς θα οδηγήσει σε απώλεια εισφορών και 
σε κύµα ανασφάλιστης εργασίας.
Οι δανειστές, πέραν όλων αυτών -όπως προκύπτει από την ανταλλα-

γή σηµειωµάτων µε την Αθήνα- αξιώνουν επιπλέον: 
f Ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος και µειώσεις από 6% έως 30% για τις κύ-

ριες συντάξεις.
f Ποσοστά αναπλήρωσης, που οδηγούν σε σύνταξη ίση µε τον µισό µι-

σθό του ασφαλισµένου. 
Η κυβέρνηση θεωρεί εξωπραγµατικές τις εκβιαστικές απαι-
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Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Απαιτούν 
σύνταξη-φιλοδώρηµα 
κάτω από 300 ευρώ!

Το κουαρτέτο ζητεί να µη 
δίδεται η εθνική σύνταξη 
σε όσους έχουν κάτω από 
20 έτη ασφάλισης

επανάληψης των µεγάλων εθνικών 
µας λαθών. Η λύση του ασφαλιστι-
κού και µάλιστα ως τα µέσα του Ια-
νουαρίου 2016 επιβάλλει εθνική συ-
νεννόηση, δίχως προαπαιτούµενα νί-
κης ή ήττας από κανέναν.Τον Ιανου-
άριο του 2016, αν δεν λύσουµε το 
ασφαλιστικό, δεν θα υπάρχουν νι-
κητές, αλλά δυστυχώς µόνο ηττηµέ-
νοι. Οι ηµέρες που έχουµε µπροστά 
µας είναι λίγες, ελάχιστες θα έλεγα.
Ο χρόνος έως τον Ιανουάριο του 
2016 µπορεί να είναι επαρκής µό-
νο αν αξιοποιηθεί ως χρόνος εθνι-
κής συνεννόησης για την αναζήτηση 
µιας ειλικρινούς και κοινωνικά έντι-
µης συναίνεσης. Σε ένα τέτοιο εγχεί-
ρηµα εθνικού διαλόγου, µεταξύ της 
κυβέρνησης και των κοµµάτων που 
στηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτι-
κή της χώρας, πρέπει να κυριαρχή-
σουν δύο κρίσιµα προαπαιτούµενα:

ΠΡΩΤΟΝ, καµία περαιτέρω µείωση 
των κύριων συντάξεων (αυτό αποτε-
λεί τη βάση της κοινωνικής εντιµότη-

Ασφαλιστικό: Μόνο 
η συναίνεση οδηγεί 

σε βιώσιµη λύση

του ΡΟΒΕΡΤΟΥ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ*

άρθρο

*Ο Ροβέρτος Σπυρόπουλος 
διετέλεσε υφυπουργός 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ημέρες που 
έχουμε εμπρός 
μας δεν είναι 
πολλές, ωστόσο 
αρκούν αν 
η πολιτική 
επιδίωξη της 
κυβέρνησης και 
των υπόλοιπων 
κομμάτων είναι η 
συναίνεση

ΣΥΣΣΩΜΟΙ οι εργοδοτικοί φο-
ρείς εκφράζουν μέσω της «R» 
την αντίθεσή τους στην αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών κα-
τά δύο μονάδες, επισημαίνοντας 
ότι θα χαθούν κι άλλες θέσεις 
εργασίας και θα μειωθεί το εισό-
δημα των πολιτών, ενώ ταυτό-
χρονα θα αυξηθεί κατακόρυφα 
η «μαύρη» εργασία. Κύκλοι του 

ΣΕΒ αναφέρουν ότι τις εισφο-
ρές «τις πληρώνει τελικά ο ερ-
γαζόμενος μέσω ανάλογης μεί-
ωσης του μισθού του ή μείωσης 
της απασχόλησής του, ή ο άνερ-
γος που δεν μπορεί να βρει δου-
λειά λόγω απαγορευτικού κό-
στους για τον εργοδότη». Ο πρό-
εδρος του ΣΕΤΕ Ανδρέας Αν-
δρεάδης αναφέρει ότι η αύξηση 
των εργοδοτικών εισφορών θα 
επιδράσει αρνητικά στον κλάδο 
του τουρισμού, ο οποίος επί σει-
ρά ετών προσφέρει νέες θέσεις 

απασχόλησης. «Πιθανή αύξηση 
των εργοδοτικών εισφορών κα-
τά 1,5 μονάδα στη διάρκεια του 
2016, θα μειώσει κατά 2% τον 
καθαρό μισθό, θα αυξήσει κατά 
3,7% το συνολικό εργατικό κό-
στος και θα διογκώσει τη “μαύ-
ρη” εργασία και την ανεργία κα-
τά 2,7%», επισημαίνει ο πρόε-
δρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκί-

δης, επισημαίνοντας ότι, σύμφω-
να με έρευνα του ΟΟΣΑ, η Ελλά-
δα κατατάσσεται ανάμεσα στις 
πέντε χώρες με τις υψηλότερες 
εισφορές.  «Αντί να υποστηρι-
χθούν οι επιχειρήσεις που σε μια 
δύσκολη συγκυρία για τη χώρα 
συνεισφέρουν στη διατήρηση 
της απασχόλησης, στοχοποιού-
νται ως η εύκολη λεία της φορο-
λογικής καταιγίδας. Η κυβέρνη-
ση πρέπει να μειώσει πρώτα την 
αδήλωτη εργασία και να φορο-
λογήσει τα αδήλωτα εισοδήμα-

τα», τονίζει ο πρόεδρος της ΓΣΕ-
ΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς. «Αδι-
κη και άκρως αντιπαραγωγική» 
χαρακτηρίζει την αύξηση ο πρό-
εδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ 
Κωνσταντίνος Μίχαλος, καθώς, 
όπως λέει, θα διογκώσει την 
ανεργία και θα δώσει τη χαριστι-
κή βολή στο ασφαλιστικό σύστη-
μα, αφού θα πολλαπλασιαστούν 
οι άνεργοι και οι ανασφάλιστοι.

ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Οι εργοδότες προειδοποιούν:
Θα είναι η χαριστική βολή

πει να βρει πόρους 2,1 δισ. ευρώ για την κάλυ-
ψη του ελλείµµατος που εµφανίζουν τα ταµεία 
το 2016, έως 4 δισ. ευρώ για τη διεκπεραίωση 
εκκρεµών αιτήσεων καταβολής συντάξεων και 
εφάπαξ, από 2 έως 4 δισ. ευρώ για την εφαρµο-
γή της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατεί-
ας και 1,7 δισ. ευρώ για την καταβολή των οφει-
λών των ταµείων στον ΕΟΠΥΥ. Υπενθυµίζεται ότι 
το µνηµόνιο αναφέρει ρητά ότι έως τον ∆εκέµ-
βριο του 2016 θα πρέπει να έχουν καλυφθεί οι 
παλαιές υποχρεώσεις των ταµείων. 

Ο Γ. Κατρούγκαλος επέµεινε στην αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά δύο µονάδες για 
τα επόµενα τρία χρόνια, προκειµένου να προ-
στατευθούν οι  κύριες συντάξεις. Συγκεκριµένα, 
η κυβέρνηση προτείνει την αύξηση κατά µία µο-
νάδα των εργοδοτικών εισφορών για τις κύριες 
συντάξεις και την αύξηση κατά µία µονάδα (0,5 
εργοδότες και 0,5 εργαζόµενοι) των εισφορών 
για τις επικουρικές. Ωστόσο οι δανειστές είναι ιδι-
αίτερα επιφυλακτικοί, καθώς ζητούν να δουν στο 
σύνολό της τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού. 

  
Επικουρικές και εφάπαξ
Το Ενιαίο Επικουρικό Ταµείο Ασφάλισης (ΕΕΤΑ) θα 
εισπράξει περίπου 250 εκατ. ευρώ από την αύξη-
ση των εισφορών και τα υπόλοιπα 550 εκατ. ευ-
ρώ για την κάλυψη του ελλείµµατός του θα βρε-
θούν από τη µείωση των επικουρικών συντάξε-
ων άνω των 150 ευρώ (350 εκατ. ευρώ) και την 
αξιοποίηση του αποθεµατικού του (200 εκατ. ευ-
ρώ). Η κυβέρνηση θα επιδιώξει να γίνει αποδε-
κτή η χρηµατοδότηση του ΕΕΤΑ από τα έσοδα 
από τόκους αποθεµατικών, οµολόγων και µετο-
χών, από έσοδα από ενοίκια ακινήτων και από 
επιστροφές συντάξεων και µε τον τρόπο αυτό 
να αντικατασταθεί η ρήτρα µηδενικού ελλείµµα-
τος µε «κανόνα βιωσιµότητας». Μειώσεις έρχο-
νται και για τα εφάπαξ βοηθήµατα, που µεσο-
σταθµικά εκτιµάται πως θα φτάνουν στο 10%. 
Παράλληλα, αναµένονται και νέες µειώσεις για 
το µέρισµα που εισπράττουν 280.000 δηµόσιοι 
υπάλληλοι, της τάξης του 30%. Θετικά αντέδρα-
σαν οι εκπρόσωποι των δανειστών στην πρόθε-
ση του υπουργού Εργασίας να εντάξει όλα τα 
ασφαλιστικά ταµεία σε έναν ενιαίο υπερφορέα 
ασφάλισης, καθώς εκτιµούν ότι µε τον τρόπο 
αυτό θα καθιερωθούν γρηγορότερα κοινοί όροι 
και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλους 
τους ασφαλισµένους. Υπενθυµίζεται ότι η πλή-
ρης ενοποίηση πρέπει να επιτευχθεί έως το 2017. 

ΑΠΟ ΠΑΝΩ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑ:  
Ανδρέας Αν-
δρεάδης, Βα-
σίλης Κορκί-
δης, Γιώργος 
Καββαθάς και 
Κωνσταντίνος 
Μίχαλος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ερ-
γασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγ-
γύης, Γιώργος Κα-
τρούγκαλος, βρέθη-
κε αντιμέτωπος με τη 
σκληρή στάση των 
δανειστών

τήσεις των δανειστών και πιστεύει ότι ο ρόλος της 
εκπροσώπου του ∆ΝΤ Ντέλια Βελκουλέσκου εί-
ναι καταλυτικός και οδηγεί στη διαµόρφωση των 
πιο ακραίων θέσεων. Ετσι θα επιµείνει στην υλο-
ποίηση των δικών της προτάσεων, χαράσσοντας 
ως «κόκκινη γραµµή» την προστασία των κύρι-
ων συντάξεων και ιδιαίτερα των 384 ευρώ της 
εθνικής σύνταξης. Οσον αφορά την αναλογική 
σύνταξη που θα προστίθεται στην εθνική σύντα-
ξη και τον επανυπολογισµό των ήδη καταβαλ-
λόµενων συντάξεων, η κυβέρνηση δεσµεύτηκε 
να παρουσιάσει το τελικό της σχέδιο για τα πο-
σοστά αναπλήρωσης των συντάξεων σε σχέση 
µε τον µισθό των ασφαλισµένων το πρώτο δε-
καήµερο του Ιανουαρίου. Στόχος της κυβέρνη-
σης είναι το νοµοσχέδιο να κατατεθεί στη Βου-
λή έως το τέλος του ίδιου µήνα. 

Η κυβέρνηση, µέσω των αλλαγών, αναζητά 
περίπου 600 εκατ. ευρώ (0,4% του ΑΕΠ), κα-
θώς το 0,6% εκτιµά ότι έχει καλυφθεί από την 
αύξηση των ορίων ηλικίας, την αύξηση εισφο-
ρών στον ΟΓΑ και την αύξηση της παρακράτη-
σης από κύριες και επικουρικές συντάξεις υπέρ 
του ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο και η νέα ασφαλιστική µε-
ταρρύθµιση κινδυνεύει να βρεθεί στον αέρα, κα-
θώς η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας θα πρέ-

εφάπαξ
Μειώσεις 
έρχονται και 
για τα εφάπαξ 
βοηθήµατα, που 
µεσοσταθµικά 
εκτιµάται πως 
θα φτάνουν 
στο 10%. 
Παράλληλα, 
αναµένονται και 
νέες µειώσεις 
για το µέρισµα 
που εισπράττουν 
280.000 
δηµόσιοι 
υπάλληλοι, της 
τάξης του 30%

ρης πλειοψηφίας, ζητώντας, όµως, 
διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των 
περιοριστικών όρων που µας θέτουν 
οι δανειστές. 
Προτάσεις µεταρρυθµιστικών αλλα-
γών υπάρχουν ήδη επεξεργασµένες 
σε όλα σχεδόν τα κόµµατα και σί-
γουρα στη Ν.∆., στη ∆ηµοκρατική 
Συµπαράταξη, στο Ποτάµι και στην 
Ενωση Κεντρώων.

ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ζητούµενο είναι ένα: 
Μπορούν η κυβέρνηση και τα προ-
αναφερόµενα κόµµατα να συνεργα-
στούν µε ειλικρινή διάθεση για την 
αναζήτηση κοινά αποδεκτής µεταρ-
ρυθµιστικής πρότασης;
Την πρωτοβουλία αναµφίβολα πρέπει 
να αναλάβει η κυβέρνηση και βέβαια 
την ευθύνη, αν αυτό συµβεί, οφεί-
λουν µε τη σειρά τους να την επωµι-
στούν Ν.∆., ∆ηµοκρατική Συµπαρά-
ταξη, Ποτάµι και Ενωση Κεντρώων. 
Οι ηµέρες που έχουµε εµπρός µας 
δεν είναι πολλές, ωστόσο αρκούν αν 
η πολιτική επιδίωξη της κυβέρνησης 
και των υπόλοιπων κοµµάτων είναι 
η συναίνεση και όχι η κοντόφθαλµη 
επιλογή µετατροπής του ασφαλιστι-
κού σε πεδίο µάχης, στον «πόλεµο» 
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2016 ή θα οδη-
γηθούµε σε εθνική νίκη µε υπερψή-
φιση του ασφαλιστικού, µε 250 ψή-
φους, ή σε µια νέα εθνική ήττα µε 153 
ή -το χειρότερο- µε ακόµα λιγότερες 
ψήφους. ∆ίχως καµία διάθεση κοµ-
µατικής υστεροβουλίας, προτρέπω 
την κυβέρνηση να µελετήσει πολιτι-
κά τις προτάσεις της Φώφης Γεννη-
µατά στη σύσκεψη των κοινωνικών 
φορέων, που πραγµατοποιήθηκε στις 
24 Νοεµβρίου στο ξενοδοχείο «Τιτά-
νια». Ισως οι προτάσεις αυτές να συ-
γκροτούν ένα σοβαρό πλαίσιο έναρ-
ξης και διεξαγωγής εθνικού διαλόγου.


