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Αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις
νέες υποδείξεις από το Βερολίνο. Σύνταξη «όλοι στα
65» και ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων, με
μέγιστο αριθμό τα τρία, ζητά η Γερμανίδα καγκελάριος.

Όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, έρχονται νέα μέτρα περικοπών, καθώς από
τον… Ιούλιο αναμένεται να μπει οριστικό τέλος στα επιδόματα εορτών και αδείας.

Νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας έρχονται από το Βερολίνο σύμφωνα με ρεπορτάζ της
εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ». Η καταβολή της σύνταξης θα γίνεται μόνο με την συμπλήρωση του
65ου έτους, γεγονός που συνεπάγεται μία νέα αύξηση των ορίων ηλικίας, καθώς με τον
τελευταίο νόμο επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και στα 60 για όσους φτάσουν τα 40 χρόνια
δουλειάς.

Τα νέα αυτά μέτρα, δημιουργούν παραπάνω πρόβλημα στους ασφαλισμένους από το
1983 έως και το 1992, οι οποίοι βρίσκονται υπό την απειλή μίας νέας αύξησης του ορίου
ηλικίας έναν μόλις χρόνο μετά την τελευταία μεταρρύθμιση.

Ωστόσο, οι πλέον ζημιωμένοι από αυτές τις ρυθμίσεις είναι όσοι μπήκαν στην αγορά
εργασίας σε ηλικία 18 ετών και κινδυνεύουν να χρειαστούν 47 έτη δουλειάς για να πάρουν
σύνταξη.

Η Γερμανία προχωρά και σε μία ακόμα αλλαγή, καθώς ζητά την ενοποίηση των
ασφαλιστικών ταμείων με την δημιουργία συνολικά τριών. Τρία ταμεία που θα αφορούν
τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες. Σήμερα υπάρχουν
πέντε ταμεία κύριας ασφάλισης, το ΙΚΑ, ο ΟΑΕΕ, ο ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
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Επιπλέον, η Μέρκελ θέτει θέμα κατάργησης των κοινωνικών πόρων και των εισφορών
υπέρ τρίτων που επιβαρύνουν την αγορά. Μία τέτοια εξέλιξη όπως αναφέρει
χαρακτηριστικά η εφημερίδα θα μειώσει ακόμα περισσότερο τα έσοδα που είναι ήδη
περιορισμένα εξαιτίας της κρίσης.

Στο δημόσιο, τώρα, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες, με νέες ρυθμίσεις να μοιάζουν
αναπόφευκτες. Μείωση μισθών, αύξηση των ωρών εργασίας, απολύσεις συμβασιούχων και
εργαζομένων αορίστου χρόνου, κατάργηση οργανισμών, εκτεταμένο πρόγραμμα
συγχωνεύσεων και εκχώρηση δημόσιας εξουσίας σε ιδιώτες για τον περιορισμό του
μεγέθους, του κόστους και του ρόλου του κράτους στη λειτουργία της αγοράς αλλά και
εξάλειψη των επιδομάτων.

Συγκεκριμένα, μπαίνει οριστικό τέλος στα επιδόματα εορτών και αδείας, στον 13ο και
14ο μισθό, για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» η απόφαση της
Τρόικα, του ΔΝΤ, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για
μειώσεις του μισθολογικού κόστους στο δημόσιο τομέα, συνεπάγεται την κατάργηση των
επιδομάτων που συνδέονται με την παραγωγικότητα των υπαλλήλων και των λειτουργών
του Δημοσίου.

Η αρχή θα γίνει τον ερχόμενο Ιούλιο, και όπως αναμένεται η εξοικονόμηση των
μισθολογικών δαπανών θα φθάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Κάθε δημόσιος υπάλληλος και
λειτουργός αναμένεται να χάσει από φέτος 750 ευρώ σε ετήσια βάση, ενώ από το 2012
εκτιμάται ότι το νούμερο θ’ ανέλθει στα 100 ευρώ ετησίως.

Τα νέα αυτά δεδομένα που ετοιμάζεται να θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, για τα
συνολικά 700.000 άτομα που εργάζονται σε Δημόσιες υπηρεσίες, θα προβλέπουν:

1) την κατάργηση όλων των ειδικών και κλαδικών επιδομάτων, των αποζημιώσεων, των
πρόσθετων αμοιβών καθώς και των επιδομάτων εορτών και αδείας που λαμβάνουν οι
450.000 πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, από την 1 Ιουλίου του 2011.
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2) περικοπές 10% έως 20% των ειδικών επιδομάτων και πλήρη κατάργηση των
επιδομάτων εορτών και αδείας για τους 250.000 λειτουργούς του Δημοσίου.

3) την αύξηση του χρόνου ωρίμανσης των βασικών μισθών όλων των υπαλλήλων και
λειτουργών του Δημοσίου. Σήμερα γίνεται ανά διετία.
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