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Γιαμετά το Πάσχα μεταθέτει η κυβέρνηση τη ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.
Όπως δήλωσε στο "Κόκκινο" ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, το
σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί αμέσως μετά το Πάσχα (η Βουλή κλείνει μετά τη Μεγάλη Τρίτη).
Σύμφωνα μετον ίδιο, στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται:
-Ελάχιστη δόση 50 ευρώ και μέχρι 120 δόσεις για χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, "κούρεμα"
μέχρι και 70% με συρρίκνωση των πάσης φύσεως προσαυξήσεων και επανυπολογισμό των
οφειλών μέχρι 31/12 /16 με τον νόμο Κατρούγκαλου.
-Επαναφορά στο 70% της σύνταξης χηρείας με κάλυψη των τέκνων μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας
τους - ασφαλιστική κάλυψη μέχρι το 35ο έτος.
-Μείωση από τα 5 στα 3 έτη της διάρκειας του έγγαμου βίου προκειμένου να απονεμηθεί η
σύνταξη χηρείας.
-Η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους εργαζόμενους με βαρέα και ανθυγιεινά
ένσημα διευκολύνεται με την επέκταση σε 7ετία αντί 5ετίας που ισχύει τώρα της τελευταίας
περιόδου εντός της οποίας θα πρέπει να έχουν κατοχυρωθεί 1.000 ένσημα.
Επίσης, 80.000 άτομα αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω της μείωσης της οφειλής τους
στο πλαίσιο των 120 δόσεων, καθώς ακόμη και οφειλές που μπορεί να ξεπερνούν τα 70.000 ευρώ
συρρικνώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα των 20.000 ευρώ. Έτσι λύνεται και ένα σημαντικό
πρόβλημα όχι μόνον για τους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά και για τους συγγενείς τους, που
αναγκάζονταν να αποποιούνται την κληρονομιά του θανόντος για να μην κληρονομήσουν το χρέος
του, αλλά και για να μπορούν να αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα.
Ουφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι θα υπάρξει σύντομα λύση για το πρόβλημα του ΛΕΠΕΤΕ
(Λογαριασμός Επικούρησης των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας).
Οκ. Πετρόπουλος σχολιάζοντας τις θέσεις του Κ. Μητσοτάκη και στελεχών της ΝΔ για το
ασφαλιστικό, υπογράμμισε ότι από το 1997 σε αρθρογραφία του ο νυν αντιπρόεδρος της ΝΔ Κ.
Χατζηδάκης είχε υποστηρίξει την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της επικουρικής

ασφάλισης υποστηρίζοντας την ιδιωτικοποίησή της.
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