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Ομόλογο 50 εκατ. 

έσπασε το ΕΤΕΑ 

για να καταβάλλει 

συντάξεις 

Η απόφαση ελήφ-
θη από τη διοίκη-
ση του ΕΤΕΑ στις 
17 Νοεμβρίου και 
η ρευστοποίηση 
θα γίνει το αργό-
τερο μέχρι την 
Πέμπτη 26 Νοεμ-
βρίου που σημαί-
νει ότι οι επικου-
ρικές θα πληρω-
θούν κυριολεκτικά 
"με την ψυχή στο 
στόμα". 

 

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙ-

ΚΟΠΕΣ 

«Τρύπα» 2,191 δισ. στα 
ασφαλιστικά ταμεία το 2016 
- Έρχεται «ψαλίδι» σε όλες 
τις συντάξεις 

 

Μεγαλύτερο έλλειμμα στα 
ασφαλιστικά ταμεία 
(2,191 δισ. ευρώ από 
1,815 δισ. ευρώ φέτος) 
προβλέπει ο κρατικός 
προϋπολογισμός για το 
2016 παρά τις περικοπές 

σε συντάξεις - ΕΚΑΣ και τις αυξήσεις εισφορών που θα γίνουν στο 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού. 

Με βάση τα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα έσοδα των ασφαλιστικών τα-
μείων θα είναι λιγότερα (35,270 δισ. ευρώ έναντι 35,557 δισ. ευρώ) κυρίως 
λόγω της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης (9,496 δισ. ευρώ από 9,954 
δισ. ευρώ) ενώ τα έξοδα για πληρωμές συντάξεων και παροχές ασθενείας 
θα αυξηθούν μόλις κατά 89 εκατ. ευρώ (37,461 δισ. ευρώ από 37,372 δισ. 
ευρώ). 

Το κονδύλι για τις πληρωμές συντάξεων, μάλιστα, προβλέπεται να μειωθεί 
(!) στα 23,774 από 23,776 δισ. ευρώ φέτος, στοιχείο που επιβεβαιώνει το 
«ψαλίδι» που θα μπει μέσω των περικοπών τόσο στις ήδη καταβαλλόμενες 
όσο και στις νέες συντάξεις αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι παραμένουν 
δεκάδες χιλιάδες απλήρωτες – σε αναμονή έκδοσης αποφάσεων- συντάξεις. 
Για τις κύριες συντάξεις η δαπάνη δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τα 20,268 
δισ. ευρώ (από 19,876 δισ. ευρώ φέτος) ενώ για τις επικουρικές θα μειωθεί 
στα 3,506 δισ. ευρώ από 3,900 δισ. ευρώ. 

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
Επιπλέον όσων ήδη έχουν νομοθετηθεί (αυξήσεις εισφορών ασθενείας, 
μπλόκο στις πρόωρες συντάξεις, χορήγηση μόνο του οργανικού – ανταπο-
δοτικού ποσού για τις κατώτατες συντάξεις έως τα 67 κ.α.): 

Από τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής ασφάλισης που, όπως υπογραμμί-

ζεται, θα αποκαταστήσει μέσω ενιαίων κανόνων (δηλαδή νέα χαμηλότε-
ρα ποσοστά αναπλήρωσης) «την ισότητα και την αλληλεγγύη τόσο μετα-
ξύ των παλαιών όσο και μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισμένων», 
προβλέπεται να εξοικονομηθούν 685 εκατ. 
ευρώ (172 εκατ. ευρώ από το Δημόσιο και 
513 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του ιδιωτικού 
τομέα). 

Από την εφαρμογή συντελεστή μείωσης στα 

εφάπαξ θα εξοικονομηθούν 134,3 εκατ. ευ-
ρώ. 

Θα «κοπούν» 223 εκατ. ευρώ από δικαιού-

χους του ΕΚΑΣ. 

Θα περικοπούν 40,7 εκατ. ευρώ από κοινω-

νικούς πόρους. 

Θα αυξηθούν κατά 102 εκατ. ευρώ οι εισφο-

ρές των αγροτών στον ΟΓΑ στο πλαίσιο της 
αλλαγής του «χάρτη» των ασφαλιστικών ει-
σφορών 

Συνολικά, από τα μέτρα του '15 και του '16 οι πε-
ρικοπές θα φτάσουν τα 1,838 δισ. ευρώ. 


