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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τρύπα 600 εκ. στον OAEE: Πάλι θα τιμωρηθούν οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού
τομέα και οι επιχειρήσεις;
Ενώ συνεχίζονται οι παροχές προς τις ευνοημένες συντεχνίες
Από τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και τρόικας που είναι σε εξέλιξη, ο μεγάλος
χαμένος προβλέπεται να είναι πάλι οι ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα και οι
επιχειρήσεις. Η ύφεση και η μείωση της τριμερούς χρηματοδότησης του ταμείου
έχουν δημιουργήσει στον ΟΑΕΕ νέα τρύπα 600 εκ. ευρώ. Κυβέρνηση και τρόικα
συζητούν ή νέο κούρεμα των συντάξεων ή την φαεινή ιδέα της επιβολής εισφοράς
στον τζίρο των επιχειρήσεων. Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται αλλού. Στην
τεράστια μείωση της επιχορήγησης του ΟΑΕΕ από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Αυτή, από τα 1,35 δισ. ευρώ το 2012 - περίπου 4 χιλ. ευρώ ανά
συνταξιούχο- μειώθηκε από το 2013 και μέχρι το 2016, με βάση το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα, στα 800 εκατ. ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,3 χιλιάδες ευρώ ετήσια
επιδότηση ανά συνταξιούχο.
Ενώ λοιπόν η επιχορήγηση του ΟΑΕΕ μειώνεται συστηματικά, η κυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, με την απόλυτη στήριξη της τρόικας, συνεχίζει να επιχορηγεί κατά
προτεραιότητα τα «ευγενή» ταμεία, απ’ όπου τα κόμματα της συγκυβέρνησης
θεωρούν ότι αντλούν περισσότερα κομματικά στελέχη και πιστότερους (λόγω
παλαιότερων εξυπηρετήσεων, διορισμών, μισθών κ.λπ.) ψηφοφόρους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα το ταμείο του ΤΑΠ-ΟΤΕ, που επιδοτήθηκε από τον
προϋπολογισμό του 2012 με 535 εκ. ευρώ -10 χιλ. ευρώ ανά συνταξιούχο
-(επιδότηση που θα παραμείνει η ίδια από τώρα μέχρι και το 2016) και το ταμείο
της ΔΕΗ, που θα επιδοτείται μέχρι το 2016 με 579 εκ. ευρώ (16 χιλ. ευρώ ανά
συνταξιούχο).
Κι αυτά, ενώ οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας), είναι ήδη θύματα μιας διαχρονικά άνισης μεταχείρισης,
αφού λαμβάνουν πενιχρές συντάξεις, μετά από 40 ή και 45 χρόνια δουλειάς και
αφού τα ταμεία τους λειτουργούσαν εδώ και πολλά χρόνια χωρίς τους
«κοινωνικούς πόρους» ή τις τεράστιες επιχορηγήσεις που ελάμβαναν τα
άλλα ταμεία. Τι έχουν φταίξει οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, ώστε να
λαμβάνουν τέσσερις φορές μικρότερη επιδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό; Πότε θα σταματήσει επιτέλους η κυβέρνηση να διαχωρίζει, με

τις πλάτες της τρόϊκας, τους ασφαλισμένους σε προνομιούχους και μη, με
πελατειακά-κομματικά κριτήρια;
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