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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πάνω από 2 δις για συντάξεις κάτω από τα 55
Να που πηγαίνουν οι Φόροι Ακίνητης Περιουσίας
Από τα στοιχεία της μηνιαίας έκθεσης απεικόνισης συνταξιοδοτικών παροχών που
εκδίδει το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας [1] προκύπτει ότ
ι πληρώνουμε για 222 χιλιάδες συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, 2.095
δισεκατομμύρια Ευρώ το χρόνο (0,9 δις οι συνταξιούχοι κάτω των 50 και 1,2 δις
οι συνταξιούχοι από 51 έως 55 ετών). Αν υπολογίσουμε ότι από την ακραία
υπερφορολόγηση όλων των ακινήτων όπως είναι το «χαράτσι» τα
προσδοκώμενα έσοδα για το 2013 είναι 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι
σαφές ότι όσα αποδίδουν οι εξοντωτικοί φορολογικοί συντελεστές επί της ακίνητης
περιουσίας των Ελλήνων πηγαίνουν στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις κάτω από τα
55 ή ακόμα και από τα 50, οι οποίες συνεχίζονται και σήμερα επιδοτούμενες
από τον προϋπολογισμό αφού ούτε κατά διάνοια δεν έχουν πληρωθεί
αντίστοιχες εισφορές για τις συντάξεις αυτές. Με την εξαίρεση των
αναπηρικών συντάξεων (που κι αυτές δεν έχουν πλήρως και σοβαρά ελεγχθεί, ώστε
να σταματήσει η εκτεταμένη απάτη που γινόταν εις βάρος των πραγματικών
ανάπηρων), ποια δικαιολογία υπάρχει; Καμία.
Μάλιστα, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της Ελευθεροτυπίας, προγραμματίζονται
συντάξεις με μπόνους για 100.000 υπαλλήλους, ακόμη και με 6 πλασματικά χρόνια,
χωρίς όριο ηλικίας.
Κυβέρνηση και τρόικα ανέχονται ακόμη και σήμερα πολιτικές παροχών προς
συγκεκριμένους προνομιούχους του παλιού πολιτικού συστήματος, αδιαφορώντας
ότι με αυτές σπαταλούν και θυσιάζουν τα ελάχιστα έσοδα που αποφέρει η σκληρή
υπερφορολόγηση που στραγγαλίζει τον ιδιωτικό τομέα. Αυτός ο εκρηκτικός
συνδυασμός, αλόγιστων προνομίων, όπως είναι οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με
εξωπραγματικές αυξήσεις φορολογικών βαρών για ακίνητα, επιχειρήσεις και
εισοδήματα, εξοντώνει την ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα, απομακρύνει νέες
παραγωγικές επενδύσεις και οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας. Και το πιο παράλογο.
Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, οι συνταξιούχοι κάτω των 55
παίρνουν κατά μέσο όρο μεγαλύτερες συντάξεις από τους γέροντες
συνταξιούχους που είναι άνω των 70 ετών!
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[1] Σεπτέμβριος 2013, τέταρτη μηνιαία.
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