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«ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ» ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ΔΕΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πουλά «φύκια για μεταξωτές κορδέλες»!

Οι ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και «μπλοκάκηδες» οικονομολόγοι μπορούν να
δουν ότι πίσω από τις δήθεν ελαφρύνσεις που εξήγγειλε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ
βρίσκεται η μονιμοποίηση όλου του μνημονιακού πλαισίου και του αντιλαϊκού
οικοδομήματος, που θεμελίωσαν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και ενίσχυσε ο ΣΥΡΙΖΑ προς όφελος
των μονοπωλιακών ομίλων.
Γι' αυτό, άλλωστε, κι o πρωθυπουργός έδωσε
διαβεβαιώσεις στους εταίρους του, σε ΕΕ και ΔΝΤ, ότι
«θα τηρήσει τα συμφωνηθέντα».

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι χωρίς
αντίκρισμα για την πλειοψηφία!

-Αφήνουν ανέγγιχτο το πυρήνα του νόμου Κατρούγκαλου που είναι βαθιά αντιλαϊκός
και έχει καταργήσει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Με βάση τον ισχύοντα νόμο,
οι ελευθεροεπαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και «μπλοκάκηδες» επιστήμονες
καλέστηκαν να πληρώσουν δυσβάστακτες ασφαλιστικές εισφορές τα τελευταία δύο χρόνια
σε συνδυασμό με τη βαριά φορολογία, γεγονός που επιτάχυνε διεργασίες κλεισίματος
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σημαντικού αριθμού.

-Αφορούν ένα μικρό τμήμα ελευθεροεπαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων
επιστημόνων-στην καλύτερη περίπτωση μόνο το 25%-δηλαδή όσους δηλώνουν ετήσιο
ακαθάριστο εισόδημα πάνω από 7.032€. Εν ολίγοις
για το υπόλοιπο 75% όχι μόνο δεν αλλάζει κάτι,
αλλά δεν αποκλείεται να δει και αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνει.
Δηλαδή, για το 75% διατηρείται η κατώτατη εισφορά των 117€ μηνιαίως για κύρια σύνταξη.
Αν ένας αυτοαπασχολούμενος οικονομολόγος έχει ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα
5.000-8.000€ θα εξακολουθήσει να πληρώνει τουλάχιστον 20-30% του εισοδήματος του σε
ασφαλιστικές εισφορές για να πάρει στην καλύτερη περίπτωση μια σύνταξη των 620€,
μετά από 40 χρόνια αδιάκοπης εργασίας. Ως συνταξιούχος στο μέλλον θα έχει να
αντιμετωπίσει τη βαριά φορολογία που θα έρθει με τη μείωση του αφορολόγητου από το
2020.

-Από 1/1/2019 χάνεται και αυτή η προσωρινή απαλλαγή 15% επί του εισοδήματος, η
οποία ίσχυε για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών το 2018. Επομένως οι όποιες
μειώσεις-αν και όποτε γίνουν-θα είναι πολύ μικρότερες από αυτές που εμφανίζει η
κυβέρνηση.

Όμως τι κρύβει στην πραγματικότητα η εξαγγελία για μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών;

Ο νόμος Κατρούγκαλου έχει ως βασική φιλοσοφία την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ που
στην πράξη σημαίνει ότι χαμηλότερες εισφορές οδηγούν σε μικρότερη σύνταξη. Η
μείωση από 20% σε 13,3 % των εισφορών για την κύρια σύνταξη σημαίνει μελλοντικά μικρή
κύρια σύνταξη και έμμεση παρακίνηση να προσανατολιστούν οι ελ. επαγγελματίες προς
επαγγελματικά ταμεία ή ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες.

2/3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 22:04 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 13 Σεπτέμβριος 2018 22:09

Την ίδια φιλοσοφία με παραλλαγές έχουν και οι προτάσεις της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ.

Από τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη η ΝΔ (μέχρι και τον δικτάτορα ΠΙΝΟΣΕΤ
θυμήθηκε) διαγκωνίζονται για το ποιός διαθέτει την πιο ικανοποιητική συνταγή για
τα μονοπώλια. Και οι δύο όμως είναι στοιχισμένοι στις επιταγές του κεφαλαίου,
στην ανταγωνιστικότητα, στον «τσελεμεντέ» ΟΟΣΑ-ΔΝΤ-ΕΕ για κατεδάφιση της
κοινωνικής ασφάλισης και δημιουργία ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος
«τριών πυλώνων».

Κανείς να μην «τσιμπήσει» με την κοροϊδία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της
ΝΔ!

Να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας, να οργανώσουμε τον αγώνα μας και να
παλέψουμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, τα δικαιώματά μας, που έρχονται σε
σύγκρουση με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Βαδίζουμε στον ίδιο
δρόμο με όσους βασανίζονται από την κυριαρχία των μονοπωλίων, με την εργατική τάξη,
τους υπόλοιπους αυτοαπασχολούμενους, τη φτωχή αγροτιά. Ανασυντάσσουμε το κίνημά
μας, χτίζουμε τη συμμαχία μας, σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο, τους
μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτους τους, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ που τους στηρίζει,
ανοίγουμε το δρόμο ο εργαζόμενος λαός να πάρει το τιμόνι της εξουσίας.

Παλεύουμε για: Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων αντιασφαλιστικών
νομών των προηγούμενων κυβερνήσεων. Άμεση μείωση των εισφορών-Αυξήσεις
στις συντάξεις-Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης-Όχι στην ανταποδοτικότητα.
Αποκλειστικά δημόσια-καθολική-υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη βάση των
σύγχρονων αναγκών μας.
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