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Από 1,1% 
του ΑΕΠ 
σε 2,1% το 
έάήειμμα 
ίΐόγω ΙΚΑ

ΣΕΑ.

Ο διοικητής I. Βαράοήομαίος ανεβάζει το αναάογισπκό έΜειμμα οε 9 δια. ευρώ · Αάογοοκούφπς: Επιβαρύνεται μόνο ο κρατικός Προϋποάογιομό

Νύχτα Αγίου Βαρθολομαίου για ΙΚΑ
Του ΧΡΗΣΤΟΥ ZIQTH

Ρήγμα αχα άεμέήια xou ΙΚΑ 
προκαήεί η ένταξη οε αυτό των 
Ταμείων Κύριας Αοφάήιοης 
των Τραπεζών Εθνικής, 
Αγροτικής και ΕΤΒΑ.

Σ ύμφωνα με τον διοικητή του Οργαντ- 
ομού I. Βαρθολομαίο, το αναλογιαιι- 
κό τους έλλετμμα αγγίζει τα 9 βία. ευ

ρώ. Την ίδια ώρα ο υπουργός Οικονομίας Γ. 
Α λογοακ ούφ ης διαβεθαιώνει ότι «έχουμε 
ξεκαθαρίσει από την αρχή πως δεν επιβα
ρύνουμε το ΙΚΑ», καθώς ίο μεγαλύτερο βά 
ρος  θα το σηκώοει ο κρατικός Προϋπολογι
σμός.

«Ειδοποιήσαμε από Σεπτέμβριο»
Οπως αποκάλυφε ο ίδιος, μιλώντας χθες 

οτην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων 
της Βουλής, η  κυβέρνηση είχε ενημερωθεί 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο για το έλ
λειμμα που φορτώνουν στο ΙΚΑ τα ειδικά 
ταμεία, τα οποία, σύμφωνα με τα προβλεπό- 
μενα στον νόμο Ρέππα (3029), πρέπει να ε- 
νταχθούν στον κύριο ασφαλιστικό κορμό 
της χώρας μέχρι το 2008.
, Ο κ. Βαρθολομαίος επέκρινε την απελ- 
θούσα κυβέρνηση για ολιγωρία, καθώς οι 
αναλογιοτικές μελέτες θα έπρεπε να έχουν 
εκπονηθεί από το 2002, μια που o Ν.3029 
προέβλεπε ρητά ότι τα ελλείμματα των ειδι
κών ταμείων αναλαμβάνονται από το Δημό
σιο, ενώ προειδοποίησε όα , ανεξαρτήτως 
της ένταξης των ιραπεζοϋηαλλήλων, η 
χρηματοδότηση προς το ΙΚΑ είναι ανεπαρ
κής και θα  πρέπει από του χρόνου να αυ
ξηθεί στο 1,1% του ΑΕΠ.

Επιπλέον, αποκάλυψε ότι παρά τις δε
σμεύσεις που είχε αναλάβει η  κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ, η  χρηματοδότηση προς το ΙΚΑ 
ουδέποτε έφθαοε το 1% του ΑΕΠ: τα' 3 
προηγούμενα χρόνια κυμάνθηκε στο 0,88% 
με 0,9% του ΑΕΠ, γεγονός που από μόνο 
του υπαγορεύει την αύξηση της χρηματοδό

τησης από τον κρατικό Προϋπολογισμό 
προς το Ιδρυμα. Επιπροοθέτως, το Δημόσιο 
ακόμη δεν έχει εξοφλήσει την οφειλή του 
προς το ΙΚΑ από την τριμερή χρηματοδότη
ση για τον κλάδο υγείας, όπως και το χρέος 
των 1,450 δια. ευρώ που αφορά οφειλές οτον 
ΟΑΕΚ και ΟΕΚ. το οποίο θα εξοφληθεί οε 
5 χρόνια ..

Πάντως, ο κ. Βαρθολομαίος εμφανίστηκε 
ικανοποιημένος από την πορεία του ΙΚΑ, η 
οποία αντανακλάται στο πλεόνασμα των 57 
εκατ. ευρώ που θα εμφανίσει φέτος, το ο
ποία ο ίδιος αιοιοδοξεί ότι το 2005 θα αυξη
θούν οτα 150 εκατ. ευρώ. Εξέφραοε επίσης 
την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έ
χει ουντελεοτεί οτη ρύθμιση χρεών, καθώς 
έχει ενταχθεί στο καθεστώς αυτό το 76% των 
οφειλετών.

Πολυςωγόπουλος: Μειώνουν 
τις συντάξεις
• Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Χρ. Πολυζωγόπου- 
λος, μιλώντας στην ίδια εππροπή, τάχθηκε 
υπέρ της τροπολογίας Μάνου, χαρακτηρίζο
ντας η ς ασφαλιστικές ρύθμισες «χαριστικές 
πράξεις υπέρ των τραπεζιτών». Εκτίμηαε δε 
ότι το ετήσιο κόστος για το ΙΚΑ από την έ
νταξη κύριων και επικουρικών ταμείων α
νέρχεται στα 410 εκατ. ευρώ. Στον βαθμό 
που αυτό δεν θα καλυφθεί, θα έχει αποτέ
λεσμα τη μείωση των κύριων συντάξεων κα
τά 80 ευρώ και των επικουρικών κατά 40 ευ
ρώ  τον μήνα. Τέλος, κατηγόρησε την κυ
βέρνηση για κατάργηση διμερών συμφω
νιών και αυμβάαεων και απείλησε με προ
σφυγή στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας.

Τσουκαλάς: Χαρίζουν 4 δια. €
• Ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ Δ . Τσουκαλάς τό
νισε ότι οι ρυθμίσεις αποτελούν «θηλιά 
στον λαιμό των εργαζομένων» και κατηγό
ρησε την κυβέρνηση ότι χαρίζει, μέσω του 
επικουρικού, 4 διο. ευρώ οτους τραπεζίτες.

Ο κ. Αλογοακούφης υποστήριξε άτι δεν 
υπάρχει ενιαία άποψη ούτε μεταξύ των τρα
πεζών, αλλά ούτε και μεταξύ των τραπεζοϋ- 
παλλήλων.

Ιωάννης Βαρθολομαίος

Λημήτρης Ρέππας

Σιωπά για τα 
9 6ισ. ευρώ 
ο ΑΑογοσκούφης
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Ε ξι διαφορές μεταξύ του νόμου του ΠΑΣΟΚ 
για το ασφαλιστικό των τραπεζών και της - 

νομοθετικής ρύθμισης που προωθεί η Ν.Δ. 
εντοπίζει ο Δ. Ρέππας. Ο γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομύδας του ΠΑΣΟΚ, που ω ς  
υπουργός Εργασίας είχε ουντόξει τον νόμο 
3029/2002. απαντώντας οτους υπουργούς Γ. 
Αλογοσκούφη και Π. Παναγιωτόπουλο, που 
ισχυρίζονται ότι απλώς εφαρμόζουν εκείνο τον 
νόμο, δήλωοεχθες (οτη NET 105,8) ότι οι 

διαφορές είναι 
μεγάλες και τ,ς 
ουμπύκναιαε σε 6 
οημεία.
1 .0  νόμος του 
ΠΑΣΟΚ προέβλεπε 
την εκπόνηση 
αναλογιοτικών 
μελετών οτο άοθρο 
5.

ζ. π  ενταςπ των ταμείων των 
τραηεζούηαλλήλων οτο ΙΚΑ θα γινόταν έπειτα 
από απόφαση των ίδιων των Δ.Σ. των τομείων, 
ενώ τώρα η κυβέρνηση το εντάσσει 
μονομερώς.
3. Καμία αναφορά δεν γίνεται με το σχέδιο της 
Ν.Δ. ατα βάρη που προκύπτουν και ποιος Ό  
αναλαμβάνει όοον αφορά τα ταμεία κύριας 
σύνταξης. Αναφορά γίνεται μόνο για το ταμεία 
επικουρικής. Αυτό σημαίνει ότι απαλλάσσονται 
οι τράπεζες από τα βάρη που ενδεχομένως 
έχουν για τα ταμεία κύριας σύνταξης.
4. Καμία όναφδβά δεν γίνεται για την 
αναπροοαρμογή του πόρου του 1% επ' :ου 
ΑΕΠ -όπως προέβλεπε ο νόμος τομ ΠΑΣΟΚ- 
ώοτε να μην επιβαρύνεται το ΙΚΑ.
5. Ο νόμος του ΠΑΣΟΚ προέβλεπε όοον αφορά 
την επικουρική σύνταξη διαβούλευαη με τους 
κοινωνικούς εταίρους και συμφωνία για τη 
δημιουργία ομάδων ομοειδών τομείων 
επικουρικής σύνταξης. Τώρα γίνεται η ένταξη 
αδιακρίτως χωρίς να υπάρχει συνεννόηση πριν. 
6. Τώρα καταργείται η συλλογική αυτονομία, 
δηλαδή το αποτέλεσμα των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων που οδήγηαε οτη δημιουργία 
ενός νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, 
όπως είναι τα ταμεία επικουρικής σύνταξης.

Ρέππας:
Οι 6 διαφορές 
του νόμου μου
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ALTER (KO) 1 .13 16.56 Κ 0ΡΔΕΑΛ0Υ (KA) r a
YALCO |ΚΑ) 0 .74 1 5 ,63 ΑΕΒΕΝΤΑΚΗΣ (KA) 0 .31 -6 ,0 6
SEX FORM (KO) 0.30 1 5 ,38 ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 2 3 ,6 8 -5 ,7 3
INFO-QUEST (KO) 2 .2 9 13,37 HITECH (KO) 0 .5 5 -5 ,1 7
CYCLQN (KO) 0 .51 8,51 ΑΓΡΟΤΙΚΗ (KO) 3 .02 -5 ,0 3
ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔ. (KO) 3 .4 0 8 .28 ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ! (KO) 1 ,00 -4 ,7 6
ΚΥΡΙΑΚ1ΔΗΣ (KO) 1 .7 2 8 .18 ΛΛ2ΑΡΙΔΗ (KO) 1 ,08 •4.42
ΙΚΤΙΝΟ! (KO) 1 .35 6 .30 EBZ(KA) 3 ,38 -3 .9 8
NTIQNIK (KO) 0 .53 6 .00 ΠΡΟΟΔΟΣ (KO) 3 .9 2 -3 .9 2
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (KA) 0 .55 5 .7 7 Σ1ΔΜΑ (KO) 4 ,68 -3 .7 0
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ΓΕΝ 1 3 0 , 2 1 0 (130,610) «
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11.547,28
(1 1 .4 8 8 ,7 4 )
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ΤΖΙΡΟΣ 144 ,4  ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
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Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο ΝΕΑΥΟΡΚΗ
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5 .0 99 ,3 10.587,93
(5 .0 8 2 ,1 ) (1 0 .5 9 9 ,6 7 )

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ» ΗΜΕΡΑΣ 12ΜΗΝ0'

«Ε» ΝΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 4.126,80 0.84% 14,82 \

«Ε» ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.001,27 -\76% 23,43%

«Ε» ΒΟΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ 667,95 ■0,74% -45,42 %

«Ε» 100 ΜΕΤΟΧΩΝ 510,78 -1,34% 5,03%

«Ε» ΑΝΤΙΔΕΙΚΤΗΣ
nup://www.enei.gr

222,75 -0,58 \ -33,70%
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