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Οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν την αναδιάρθρωση χρέ-

ους 

Το 25% του πληθυσμού της χώρας θα υποστεΙ τα μισά μέτρα του νέου 

μνημονίου. Τα 4 δισ. ευρώ -επί συνόλου 7,9 δισ. ευρώ στα οποία ανέρ-

χεται το σύνολο των μνημονιακών μέτρων- φτάνουν οι περικοπές που 

πρέπει να γίνουν από φέτος μέχρι το 2018 στις αποδοχές 2,6 εκατομμυ-

ρίων συνταξιούχων. Μόνο φέτος προβλέπονται περικοπές 450 εκατ. 

ευρώ ενώ το 2016 ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ. 

Το "τσεκούρι" στις συνταξιοδοτικές δαπάνες είναι ο βασικός όρος των 

δανειστών για οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάρθρωση του ελληνι-

κού δημοσίου χρέους, δηλαδή για το μόνο ουσιαστικό μέτρο 

"ελάφρυνσης" του κρατικού προϋπολογισμού. 

Οι ίδιες πηγές του Capital.gr στο Υπ. Εργασίας τονίζουν πως το 

"κουαρτέτο" και προπαντός το ΔΝΤ επικεντρώνει ιδιαίτερα την προσο-

χή του στο γεγονός ότι το 40% των δαπανών της γενικής κυβέρνησης 

(ή τα 31,5 δισ.ευρώ εκ των 79,5 δισ. ευρώ) κατευθύνονται για την κα-

ταβολή συντάξεων. Καμία άλλη δαπάνη της γενικής κυβέρνησης δεν 

είναι τόσο μεγάλη. Αυτό σημαίνει πως οι συνταξιοδοτικές δαπάνες α-

ποτελούν το βασικότερο τροφοδότη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων 

και, άρα, του δημοσίου χρέους -τουλάχιστον από την πλευρά των εξό-

δων του δημοσίου.  

Συντάξεις: Σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό με ένα ταμεί-

ο και ενιαίες παροχές για όλους τους ασφαλισμένους μετά 

το 1992 

Τη δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου κύριας ασφάλισης για όλους τους 

Ελληνες που έχουν ασφαλιστεί από το 1992 και μετά, προβλέπει η πρό-

ταση της «επιτροπής σοφών».  

Μοντέλο Αυστρα-

λίας στο Ασφαλι-

στικό; Συντάξεις 

ανάλογα με τα πε-

ριουσιακά στοι-

χεία! 

Σοκάρει η αποκάλυψη 

που έκανε ο αντιπρόε-

δρος της Βουλής Αλέ-

ξης Μητρόπουλος ο 

οποίος κατήγγειλε ότι 

στο ψηφισθέν μνημόνιο 

υπάρχει ρήτρα περιου-

σίας σημειώνοντας 

πως η καταβολή των 

συντάξεων θα γίνεται 

αναλόγως των περιου-

σιακών στοιχείων, 

όπως συμβαίνει για 

παράδειγμα στην Αυ-

στραλία. 
Όπως αποκάλυψε ο 

ίδιος, οι συντάξεις θα 

δίνονται σε όλους όσοι 

είναι απόλυτα πένητες 

και ύστερα αυτές θα 

μειώνονται και θα κλι-

μακώνονται σε σχέση 

με την κινητή και την 

ακίνητη περιουσία των 

συνταξιούχων. «Και οι 

πένητες θα υποστούν 

αυτή τη ρύθμιση που 

είναι η πιο δρακόντεια, 

η πιο ακραία αντικοινω-

νική...» ανέφερε χαρα-

κτηριστικά.  


