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Ολική ανατροπή στις συντάξεις όλων των δικαιούχων φέρνει η ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
που έχει προτείνει ο τέως υπουργός Γ. Κατρούγκαλος  
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Κατρούγκαλος  

Συντάκτης:  
ΕΦ.ΣΥΝ. 

Το σίγουρο είναι ότι η πρόταση Κατρούγκαλου για το Ασφαλιστικό, την οποία 
παρουσιάζουμε σήμερα, θίγει τον βαθύ πυρήνα κοινωνικής συνοχής, αφού πολλοί 
συνταξιούχοι έχουν εξαναγκαστεί να συντηρούν με τη σύνταξή τους -η οποία έχει ήδη 
περικοπεί από τους προηγούμενους κατά 45%- και τις στρατιές ανέργων που 
δημιούργησαν οι μνημονιακές πολιτικές. 

Με αυτό το δεδομένο, η προκρούστεια λογική που εισάγει στο συνταξιοδοτικό η πρόταση 
Κατρούγκαλου δεν μπορεί, σε επίπεδο κοινωνίας αλλά και οικονομίας, να γίνει αποδεκτή. 

Γίνεται προφανές ότι δεν μπορεί τα προβλήματα, τις αδυναμίες και την αβελτηρία του 
κράτους και όσων αυτό διόρισε για να καταστρέψουν τελικά στην πράξη το ασφαλιστικό 
σύστημα και να εξαφανίσουν τον κόπο των εργαζομένων να καλούνται να τα πληρώσουν 
οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι. Από την άλλη, η κυβέρνηση έχει λύσεις που μπορεί 
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να δώσουν στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης διεξόδους, χωρίς να καταδικάσει μια γενιά 
σε οικονομικό… θάνατο. 

Αν κάποιος πατάξει ή έστω μειώσει τη μαύρη-ανασφάλιστη εργασία -που μέχρι τώρα και 
σε όλη τη μεταπολίτευση αποτελεί ένα συνεχές κυβερνητικό ευχολόγιο κενό περιεχομένου- 
τότε θα δώσει ανάσες στο σύστημα. Οπως το φιλί της ζωής στην κοινωνική ασφάλιση 
μπορεί να δώσουν αναπτυξιακές πολιτικές που θα μειώσουν την ανεργία και θα 
δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης. 

Ενα πρόσκαιρο, αλλά ζωογόνο μέτρο για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ήδη έχει 
ψηφιστεί από το 2010 και κανείς μνημονιακός υπουργός δεν τόλμησε να το υλοποιήσει. 
Μπορεί να πέρασαν από τον υπουργικό θώκο του υπουργείου Εργασίας πολιτικοί, 
τουλάχιστον τηλεοπτικά, παγκοίνως γνωστοί, όμως κανένας από αυτούς δεν εξέδωσε την 
υπουργική απόφαση που θα υποχρέωνε τους εργοδότες να καταβάλλουν τον μικτό μισθό 
των εργαζομένων που απασχολούν σε τραπεζικό λογαριασμό… 

Με αυτόν τον τρόπο θα εξαλείφονταν με μία υπουργική υπογραφή οι οφειλές εργοδοτών 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν πρόκειται για κάποιο μικρό ποσό, αλλά για 15 δισ. ευρώ, 
τα οποία διαρκώς αυξάνονται παρά τις ρυθμίσεις, όταν το σύστημα χρειάζεται περί τα 4 
δισ. τον χρόνο για να μην είναι ελλειμματικό… 

Αντίδραση Κατρούγκαλου στο σημερινό 

δημοσίευμα της «Εφ.Συν.» 
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Μία σύνταξη έως 600 ευρώ για όλους περιλαμβάνει η πρόταση-σοκ του Γιώργου 
Κατρούγκαλου, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Τζώρτζη Ρούσσου που 
δημοσιεύεται στην «Εφημερίδα των Συντακτών» που κυκλοφορεί σήμερα. 

Το συγκεκριμένο σενάριο επεξεργάζεται η Επιτροπή Σοφών που έχει συστήσει ο -τέως πια 
υπουργός και αν όλα όσα συζητούνται εντός της Επιτροπής θεσμοθετηθούν από την 
επόμενη κυβέρνηση, τότε θα μιλάμε για ελεύθερη πτώση των καταβαλλόμενων 
συντάξεων, που θα κυμαίνεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών της κοινωνικής ασφάλισης, 
σε ανώτατο επίπεδο στα 500-600 ευρώ. 

Μιλάμε ουσιαστικά για μία ενοποιημένη σύνταξη (επικουρική και κύρια) και βέβαια, αν 
τελικά νομοθετηθεί η πρόταση, θα αφορά όλους τους συνταξιούχους και όχι μόνο αυτούς 
που μελλοντικά θα συνταξιοδοτηθούν. 
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Τι σύνταξη θα λαμβάνουν οι νυν συνταξιούχοι 

❏ Μηνιαία εθνική σύνταξη που θα είναι συνδεδεμένη με το κατώφλι κινδύνου φτώχειας 

(60% του μέσου εισοδήματος, δηλαδή σήμερα 432 ευρώ) και θα χορηγείται χωρίς 
εισοδηματικά κριτήρια. 
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❏ Το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης, μέρος του οποίου θα αποτελεί η εθνική 

σύνταξη, θα προκύπτει από την προσθήκη στην εθνική σύνταξη της ανταποδοτικής (θα 
βγαίνει από το σύνολο των εισφορών που έχει δώσει στο σύστημα ο συνταξιούχος ως 
εργαζόμενος, που σημαίνει ότι μπορεί να είναι και της τάξης των 150 ευρώ, δεδομένης της 
μαύρης εργασίας στην οποία χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες, εργαζομένων 
εξαναγκάστηκαν από τους εργοδότες τους). 
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