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Νέα σενάρια για ΟΓΑ και ΝΑΤ
Σενάρια διατήρησης του ΟΓΑ και του 

ΝΑΤ ως φορείς πρόνοιας, αφαιρώντας 

τους όμως την ασφαλιστική τους ιδιότητα, 

επεξεργάζεται σύμφωνα με ασφαλείς 

πληροφορίες το υπουργείο Εργασίας, στο 

πλαίσιο της ενοποίησης όλων των ταμείων 

κύριας ασφάλισης, χωρίς καμία εξαίρεση. 

Οι δύο οργανισμοί θα παραμείνουν ως 

αυτοτελή νομικά πρόσωπα για την άσκηση 

των μη συνταξιοδοτικών τους αρμοδιο-

τήτων, όπως η καταβολή της προνοιακής 

σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων, πα-

ροχών της αγροτικής εστίας και η έκδοση 

ναυτικών φυλλαδίων.

Αναλυτικά, στο υπουργείο Εργασίας 

φαίνεται πως έχουν καταλήξει για την ορ-

γανωτική δομή του νέου συστήματος ανα-

φορικά με την κύρια ασφάλιση. Σύμφωνα 

με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, προκρίνεται η 

λύση της δημιουργίας ενός ενιαίου φορέα 

ασφάλισης, στον οποίο θα ενταχθούν 

τόσο οι μισθωτοί (δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα), όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι, 

καθώς και οι αγρότες και οι ναυτικοί. Προ-

ωθείται δε η διατήρηση του ΟΓΑ και του 

ΝΑΤ όχι ως ασφαλιστικών οργανισμών, 

αλλά ως φορέων πρόνοιας και λοιπών πα-

ροχών, σε αγρότες και ναυτικούς.

Η λύση αυτή, σύμφωνα με τους υποστη-

ρικτές της, οδηγεί μάλιστα σε σημαντική 

αύξηση των βασικών συντάξεων για τους 

χιλιάδες συνταξιούχους αγρότες, καθώς 

από 331 ευρώ, η βασική σύνταξη που 

λαμβάνουν θα ανέλθει σε 384 ευρώ. 

Στον αντίποδα, ειδικοί της κοινωνικής 

ασφάλισης εκτιμούν ότι αυτό θα οδηγήσει 

σε διεύρυνση του ελλείμματος του νέου 

ενιαίου πλέον ταμείου. Και αυτό με τη 

σειρά του θα οδηγήσει σε περιορισμό του 

ποσοστού αναπλήρωσης για τους νέους 

ασφαλισμένους...

Στο υπουργείο, πάντως, επεξεργάζονται 

και το θέμα των εισφορών στους ελεύ-

θερους επαγγελματίες, αλλά και στους 

αγρότες, οι οποίες σύμφωνα με το επικρα-

τέστερο σενάριο θα γίνονται με βάση το 

πραγματικό εισόδημα. Δεν αποκλείουν 

μάλιστα τη διατήρηση μιας κατώτατης 

ασφαλιστικής κλάσης, που για τους ελεύ-

θερους επαγγελματίες θα μπορούσε να 

είναι η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του 

ΟΑΕΕ, ενώ για τους αγρότες θα υπολο-

γιστεί βάσει εισοδήματος 300 ευρώ τον 

μήνα. Αναφορικά δε με τον καθορισμό 

των εισφορών και με δεδομένο ότι το 

μνημόνιο, ειδικά για τον ΟΓΑ, προβλέπει 

ακόμη και τριπλασιασμό των εισφορών για 

τους αγρότες λόγω αλλαγής του συστή-

ματος, αφού μέχρι τώρα κατέβαλαν βάσει 

εισοδηματικών κλάσεων και στο εξής θα 

πληρώνουν ανάλογα με το πραγματικό 

(όχι το ονομαστικό) εισόδημά τους, οι 

αυξήσεις θα γίνουν σε βάθος τριών έως 

πέντε ετών.

Κλειδί για τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση 

θεωρείται το ποσοστό αναπλήρωσης βά-

σει του οποίου θα υπολογίζεται το σκέλος 

της «ανταποδοτικής» σύνταξης, με το σύ-

στημα να παραμένει «καθορισμένων πα-

ροχών». Επί της ουσίας, το υπουργείο έχει 

επιστρέψει στη λογική ενός αναδιανεμητι-

κού συστήματος καθορισμένων παροχών, 

με την προσθήκη της Εθνικής Σύνταξης 

στο ύψος των 384 ευρώ, που θα χρημα-

τοδοτείται από τη φορολογία και θα είναι 

ενιαία για όλους τους συνταξιούχους.

Κρίσιμο για τη διαπραγμάτευση που ανα-

μένεται να διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες, 

μέχρι το οριστικό σχέδιο να κατευθυνθεί 

προς ψήφιση στη Βουλή, αλλά και για το 

τελικό ύψος της σύνταξης, είναι το ποσο-

στό αναπλήρωσης στο οποίο θα καταλήξει 

το υπουργείο Εργασίας, καθώς μέσω 

αυτού θα επιδιωχθεί η αναδιανομή στο 

εσωτερικό της «ανταποδοτικής» σύντα-

ξης. Στόχος της ηγεσίας του υπουργείου 

είναι οι υψηλόμισθοι να οδηγούνται σε 

χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης σε 

σχέση με τους χαμηλόμισθους. Και σε 

αυτό το επίπεδο βέβαια δεν έχει υπάρξει 

συμφωνία, καθώς οι δανειστές ζητούν 

μεγαλύτερη αναλογικότητα στη σχέση 

εισφορών - παροχών.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Πετρέλαιο 

θέρμανσης με τιμή χαμηλότερη ακόμα και 

από τα 60 λεπτά το λίτρο θα μπορούν να 

προμηθευτούν φέτος περίπου 500.000 δι-

καιούχοι επιδόματος θέρμανσης. Η επιδότη-

ση για τη φετινή σεζόν φαίνεται να κλειδώνει 

στα 25 λεπτά το λίτρο, αλλά με αυστηρότερα 

εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα 

οποία θα περιορίσουν τους δικαιούχους κο-

ντά στις 500.000. Με δεδομένο ότι οι τιμές 

στα μεγάλα αστικά κέντρα κινούνται πέριξ 

των 80 λεπτών, με την επιδότηση των 25 λε-

πτών το πετρέλαιο θα κοστίζει κάτω από 60 

λεπτά. Το πρόβλημα είναι ότι το υπουργείο 

Οικονομικών, λόγω ταμειακών δυσκολιών, 

εξετάζει το ενδεχόμενο να κόψει τις προκα-

ταβολές και να χορηγείται η επιδότηση μόνο 

μετά τη δαπάνη, δυσκολεύοντας τα φτωχά 

νοικοκυριά, ενώ παραμένει ακόμα άγνωστο 

πότε θα πληρωθεί η τελευταία δόση του 

περσινού επιδόματος, ύψους 45 εκατ. ευρώ 

σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Οι 

τελικές αποφάσεις για το φετινό επίδομα 

έχουν δυσκολέψει το υπουργείο Οικονομι-

κών, καθώς το κονδύλι των 105 εκατ. ευρώ 

(το μισό σε σχέση με πέρσι) επιχειρείται να 

καλύψει όσο το δυνατό περισσότερους 

δικαιούχους, χωρίς όμως να χαμηλώσουν 

υπερβολικά τα κριτήρια εισοδήματος. Τα 

πολύ φτωχά νοικοκυριά είναι αμφίβολο κατά 

πόσο επιλέγουν πετρέλαιο για τη θέρμανση 

του σπιτιού τους, ακόμα και εάν το τελικό 

του κόστος υποχωρήσει κάτω από τα 60 

λεπτά το λίτρο. Η εισήγηση που έχει δεχθεί 

από υπηρεσιακά στελέχη ο αναπληρωτής 

υπουργός Οικονομικών αφορά, σύμφωνα 

με πληροφορίες, μείωση του εισοδηματικού 

κριτηρίου για τον άγαμο από τις 30.000 

ευρώ πέρσι στην περιοχή των 12.000 ευ-

ρώ-15.000 ευρώ και για τον έγγαμο από τις 

40.000 κοντά στις 20.000 ευρώ. Η προσαύ-

ξηση για κάθε παιδί θα κυμαίνεται από 2.000 

έως 3.000 ευρώ. Στο περιουσιακό κριτήριο, 

η αξία της ακίνητης περιουσίας αναμένεται 

να μειωθεί δραστικά σε σχέση με πέρυσι 

(300.000 ευρώ για έγγαμους και μονογο-

νεϊκές οικογένειες), ενώ θα υπάρξουν και 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα λίτρα για τα 

οποία θα παρέχεται επιδότηση στους δικαι-

ούχους, ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη. 

Η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οι-

κονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη αναμένεται 

εντός των ημερών. 

Υπεραπόδοση για τραπεζικός κλάδο, 

άγγιξε και πάλι τις 715 μονάδες ο 

Γενικός Δείκτης στην πρώτη χρημα-

τιστηριακή συνεδρίαση του μήνα. Με 

κατακόρυφα αυξημένες τις συναλ-

λαγές, αλλά μέτριο τζίρο, η αγορά 

αποτίμησε θετικά τις τελευταίες 

εξελίξεις στις τράπεζες – κυρίως το 

ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτη-

θούν για τη νέα ανακεφαλαιοποίησή 

τους. Εύλογα η προσοχή (και) των 

βραχυπρόθεσμων παικτών θα πα-

ραμείνει στραμμένη στον τραπεζικό 

κλάδο, όπου καταγράφονται οι με-

γαλύτερες αποδόσεις, με θεαματική 

κινητικότητα για τις μετοχές και των 

4 συστημικών ομίλων, αλλά και για τα 

warrants των Alpha Bank, Πειραιώς 

και Εθνικής. Οι υπόλοιπες μετοχές 

του FTSE-25 κινήθηκαν στο... ρελαντί 

καθώς πάνω από το 75% των συναλ-

λαγών έγινε στις τράπεζες! Ωστόσο 

χρηματιστηριακοί παράγοντες θεώ-

ρησαν ενθαρρυντικές ενδείξεις τη 

σταθερότητα που έδειξαν οι μετοχές 

των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και Coca Cola, 

Μυτιληναίος, Motor Oil, Αεροπορία 

Αιγαίου, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κ.ά.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	 2/11/2015

Δείκτης Τιμή Μεταβολή

Γενικός Δείκτης 722,80 3,08%

FTSE 217,03 3,60%

FTSEM 832,29 0,91%

Δείκτης Τραπεζών 292,12 16,05%

Μετοχές με άνοδο 64

Μετοχές με πτώση 25

Μετοχές αμετάβλητες 18

*Απο τις μετοχές που έκαναν πράξεις

Αξία συναλλαγών (σε ευρώ)

41.888.751

Όγκος συναλλαγών (μετοχές)

347.755.212


