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To κράτος 
ραγγαλίζει τα Ταµεία 

Ano 32% έως και 40% µειώνεται η κρατική επιχορήγηση 
στα µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία 

Οι δραµατικές περικοπές 
στις συντάξεις και οι ανατροπές 

στην Κοινωνική 
Ασφάλιση µε τις νέες 

αυξήσεις στα όρια ηλικίας, 
ακολουθούν κατά πόδας τις 
δραστικές µειώσεις και στις 
επιχορηγήσεις των Ταµείων 
από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Στα τρία µεγαλύτερα 
ασφαλιστικά ταµεία οι µειώσεις 

των επιχορηγήσεων 
κυµαίνονται από το 32% έως 

και 40%! Στο ΙΚΑ, η κρατική 
επιχορήγηση το 2013 

µειώνεται κατά 1.459 δισ. 
ευρώ από τα 3.659 δισ. φέτος 

στα 2.200 δισ. ευρώ και 
σε ποσοστό η µείωση ανέρχεται 

στο 36.59%! Στον Οf 
A. η επιχορήγηση µειώνεται 

κατά 1.334 δισ. ευρώ, από 
τα 4.135 δισ. στα 2,801 

δισ. ευρώ και σε ποσοστό 

32,26%. Στον ΟΑΕΕ η µείωση 
της κρατικής επιχορήγησης 
ανέρχεται στα 550 εκατοµµύρια 

ευρώ από τα 1,350 
δισ. ευρώ στα 800 εκατ. ευρώ 

και σε ποσοστό 40,74%. 
Στα ίδια µειωµένα ποσά, 

πολύ κάτω από τις πραγµατικές 
ανάγκες των ταµείων 

είναι οι επιχορηγήσεις 
στο NAT, 1 δισ. ευρώ, στο 
ΤΑΠ-ΟΤΕ 535 εκατ. ευρώ, 
ενώ στους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς της ∆ΕΗ αποδίδονται 

579 εκατ. όχι όµως 
ως επιχορήγηση αλλά έναντι 
αντιπαροχής της περιουσίας 
που διέθεταν τα' ταµεία αυτά 

στη ∆ΕΗ. Η επιχορήγηση 
για το ΕΚΑΣ που αποδίδουν 

οι ασφαλιστικοί οργανισµοί 
είναι µειωµένη κατά 

95 εκατ. ευρώ από τα 775 εκατ. 
φέτος, στα 680 εκατ. 

του χρόνου και σε ποσοστό 
κατά 12,3% ενώ η χρηµατοδότηση 

του ΕΟΠΥΥ µειώνεται 
στα 808 εκατ. από 843 

εκατ. φέτος, ποσοστό 4,2%. 
Ο ΟΑΕ∆, παρά την τροµακτική 

αύξηση των ανέργων, 
θα λάβει µόλις 470 εκατ. ευρώ 

από 498 εκατ. φέτος και 
σε ποσοστό 5,6%. Συνολικά 

η κρατική χρηµατοδότηση 
των ταµείων και οργανισµών 

µειώνεται από τα 
13,396 δισ. ευρώ στα 12,280 
δισ. ευρώ και σε ποσοστό 
4,3% καθώς στον προϋπολογισµό 

αναγράφεται και 
ένα ποσό ύψους 2,380 δισ. 
ευρώ το οποίο δεν κατανέµεται 

στα ταµεία, αλλά µε 
δεδοµένη τη χειροτέρευση 
των εσόδων τους προφανώς 
εκτιµάται ότι θα χρειαστεί 
µέσα στο έτος. 
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