
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Κάθε δύο χρόνια από τη δεκαετία του ‘90 και µετά ψηφίζουµε ένα 
ασφαλιστικό. 

Όταν πριν 2 χρόνια ψηφίζατε τον νόµο Κατρούγκαλου σας είχα 
επισηµάνει πως σε έναν χρόνο θα ερχόσασταν µε νέα ασφαλιστική 
παρέµβαση. 

Με το κλείσιµο της 2ης αξιολόγησης φέρατε νέες µειώσεις. Όπως µε 
θλίψη προέβλεψα, πρέπει να επισηµάνω. 

Η βιωσιµότητα του ασφαλιστικού είναι κρίσιµη παράµετρος. Είναι 
παράγοντας που κρατάει ή διώχνει τη νέα γενιά από τον τόπο της.  

Αλήθεια, τι πιστεύετε πως κάνει το ασφαλιστικό σας κυρία Υπουργέ;  
Τους κρατάει τους νέους ή τους διώχνει;  
Τους σπρώχνει προς τη νόµιµη ή προς τη µαύρη εργασία; 

Ο κάθε πολίτης που µας ακούει, γνωρίζει την απάντηση. 

Μας είχατε πει πως κάνετε τοµή. Ένα ταµείο – ο ΕΦΚΑ – και ένας 
τρόπος υπολογισµού σύνταξης (µε τον µικρό τραγέλαφο της 
προσωπικής διαφοράς που κατακρεουργήσατε). 

Τι συµβαίνει µε τον ΕΦΚΑ; 

Πρώτον, ένα µήνα πριν ξεκινήσει, φέρατε νέο οργανόγραµµα εδώ στη 
Βουλή και ουσιαστικά κρατάτε όλα τα ταµεία µέσα στον ΕΦΚΑ. 

Δεύτερον, ο ΕΦΚΑ είναι παντελώς ανέτοιµος, όπως αποδείκνυε το 
έγγραφο που είχα παρουσιάσει σε επίκαιρη ερώτηση  προς τον κ. 
Πετρόπουλο στις 20 Ιουλίου. Τότε µου είχε πει πως το έγγραφο αυτό 
δεν είναι επίσηµο. 
Μα ήταν η εσωτερική εισήγηση που αποτύπωνε την πραγµατικότητα.  
Και η πραγµατικότητα διαψεύδει τον κ. Πετρόπουλο και το Υπουργείο: 

300.000 εκκρεµείς συντάξεις 120.000 κύριες, 120.000 επικουρικές, 
60.000 εφάπαξ. 

Τεράστια αναµονή, πχ στην πλειοψηφία των επικουρικών η αναµονή 
είναι 3,5 έτη. 



Όταν µε τροπολογία µου σας ζητούσα να δώσετε το µέρισµα που 
µοιράσατε πέρσι σε όσους περιµένουν τη σύνταξή τους και ζουν µε 
δανεικά από τους συγγενείς τους, κωφεύατε. 
Γιατί;  
Πάλι στους συνταξιούχους θα πήγαιναν. Όµως δε θα τα έπαιρναν οι 
βουλευτές που αναγκάστηκαν να τα επιστρέψουν µετά τη δηµόσια 
κατακραυγή… 

Αλλά θα µου πείτε δεν είστε ικανοί να δώσετε ούτε όσα 
προγραµµατίζατε, θα δώσετε και παραπάνω;  
Σωστά. 

Ο επικαιροποιηµένος προγραµµατισµός έλεγε πως 140.000 κύριες 
συντάξεις θα έπρεπε να εκδοθούν ως τον Ιούνιο του 2018.  
Μέχρι στιγµής έχουν εκδοθεί µόλις 20.000 συντάξεις, ενώ ο στόχος των 
60.000 ως το τέλος του έτους φαντάζει ανέφικτος.  
Δεσµευτήκατε για τη δηµιουργία 100 κλιµακίων, θεσπίσατε και 
γρηγορόσηµο αλλά ακόµα τρέχετε να τα στελεχώσετε. 

Τρίτον, χάσατε τα 860εκ. του ESM που δόθηκαν αποκλειστικά για τις 
εκκρεµείς συντάξεις. Τώρα πρέπει να βάλετε 1€ για κάθε 2€ που µας 
δίνει ο ESM. Τα ίδια προβλήµατα µε αυτά που βλέπουµε µε την 
υποδόση των 800εκ. για τις ληξιπρόθεσµες οφειλές του δηµοσίου. 
Καθυστέρηση και κίνδυνος να χαθούν τα χρήµατα. 

Τέταρτον, διαλύσατε τους µικροµεσαίους. Η εισπραξιµότητα πέφτει 5% 
κάθε µήνα και σε λίγο δε θα στηρίζει την αφήγηση περί πλεονάσµατος 
του ΕΦΚΑ. Επιστρατεύσατε µαζικές κατασχέσεις για να σώσετε την 
κατάσταση. Ετοιµάζεστε να στείλετε αναδροµικά τις εισφορές για 
επικουρικές (7%) και για εφάπαξ (4%). 

Το αποτέλεσµα; 
Μείωση δηλωθέντων εισοδηµάτων 1 δις στους ελ. επαγγελµατίες, 
µείωση φορολογικών εσόδων που σίγουρα θα περάσει και στις 
ασφαλιστικές εισφορές καθώς θα τις επανυπολογίσετε µε τις νέες 
δηλώσεις. Στραγγαλισµός των µικροµεσαίων και των 
αυτοαπασχολούµενων. 

Απόδειξη των προβληµάτων: χρησιµοποιήσατε ξανά 400 εκ. από τον 
ΑΚΑΓΕ για να πληρώσετε συντάξεις. Η αλληλεγγύη των γενεών 
αντιστράφηκε. 



Πώς αντιδράτε; Κακοσχεδιασµένα προγράµµατα του ΟΑΕΔ για να 
µετατραπούν τα µπλοκάκια σε υπαλληλικές συµβάσεις. Σας έχω 
ρωτήσει κυρία Υπουργέ και περιµένω απάντηση: 

Πώς σταµατάτε την αυθαιρεσία, αν κάποιος µετατρέψει την τελευταία 
στιγµή υπαλλήλους σε µπλοκάκια για να τους ξαναγυρίσει µε τις 
ευνοϊκές διατάξεις;  

Πώς σιγουρεύετε ότι οι εργαζόµενοι θα παραµείνουν µισθωτοί και 
µετά τη λήξη του προγράµµατος; 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,  

Το ασφαλιστικό είναι το µεγαλύτερο δηµοσιονοµικό πρόβληµα και έχει 
παραµείνει ουσιαστικά άλυτο όλα αυτά τα χρόνια. 

Όσο οι νέοι εργαζόµενοι νιώθουν πως τους κλέβει το κράτος µε τις 
εισφορές και όχι ο εργοδότης που τους λέει να τους πληρώσει µαύρα, 
το ασφαλιστικό δε θα λυθεί. 

Είναι το µόνο κριτήριο που θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε και είναι 
τόσο απλό που το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης της χώρας. 
   
Τι µπορούµε να κάνουµε; 

Πρώτον, υπενθυµίζω πως µαζί τους κυρίους Χριστοδουλάκη και 
Νεκτάριο παρουσιάσαµε την άνοιξη  στο ΕΒΕΑ µια ολοκληρωµένη 
πρόταση για τη φορολογία αλλά και το ασφαλιστικό. 

Εκεί προτείνουµε πως µπορούµε να µειώσουµε τις εισφορές κατά  8%. 

Μείωση που στην περίπτωση των µισθωτών θα πρέπει να οδηγηθεί 
στην πλήρη κατάργηση της εισφοράς του εργαζοµένου για την 
κύρια σύνταξη και στην αντίστοιχη αύξηση του διαθέσιµου 
εισοδήµατός του. 

Είναι ενδεικτικό πως µια µείωση των εισφορών κατά 8% µειώνει την 
ανεργία στο 8-9% από τις αρχές της δεκαετίας το 2020, ενώ αυξάνει τη 
µέση σύνταξη µακροπρόθεσµα κατά 15%, χωρίς να επιβαρύνει 
σηµαντικά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη.  



Είναι δε χαρακτηριστικό πως η µείωση των εσόδων ανά ασφαλισµένο 
αντισταθµίζεται σχεδόν πλήρως από την αύξηση του απόλυτου αριθµού 
των ασφαλισµένων που θα επιφέρει η τόνωση της απασχόλησης. 

Δεύτερον, θα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει τον 
ακατάσχετο λογαριασµό που παραµένει ανενεργός παρά τη θέσπισή 
του από τον Δεκέµβριο του 2016. Όσο οι µικροµεσαίοι είναι στην 
εντατική δε θα δούµε ούτε υγιή αύξηση της απασχόλησης ούτε αύξηση 
των εσόδων που θα τονώσουν τα δηµόσια οικονοµικά. 

Τέλος αντί για τσουνάµι κατασχέσεων ένας πραγµατικός εξωδικαστικός 
συµβιβασµός που θα περιλαµβάνει µόνο ταµεία, εφορία και τράπεζες 
και άρα θα ολοκληρώνεται χωρίς δικαστική επικύρωση ταχύτατα, θα 
µπορέσει να σώσει όσες επιχειρήσεις µπορούν να σωθούν για να 
αλλάξει σελίδα η οικονοµία µας, µακριά από τη µιζέρια και τη θηλειά 
των χρεών των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,  

Οι νέοι θέλουν να αποδράσουν, οι µεσήλικες είναι εγκλωβισµένοι και οι 
ηλικιωµένοι είναι σε απόγνωση. 

Δε βλέπουµε ούτε σχεδιασµό,  
Δε βλέπουµε οργάνωση, 
Δε βλέπουµε αποτελεσµατικότητα. 
Και το χειρότερο, δε βλέπουµε να σας ενδιαφέρει. 


