25 Νοεμβρίου 2017

Αυτζσ είναι οι μειϊςεισ ςτισ ςυντάξεισ που ζχουν γίνει από τθ ςυγκυβζρνθςθ
των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ!!!

1. Με τον νόμο 4336/2015 επιλκε ςθμαντικι μείωςθ ςε κφριεσ και επικουρικζσ ςυντάξεισ, μζςω
τθσ αφξθςθσ των ειςφορϊν υπζρ ΕΟΠΤΤ ςτισ κφριεσ ςυντάξεισ από 4% ςε 6% και τθσ επιβολισ
ειςφοράσ 6% για πρϊτθ φορά ςτισ επικουρικζσ.
2. ταδιακι κατάργθςθ του ΕΚΑ από 1-1-2016 μζχρι 31-12-2019 και ολικι κατάργθςθ από 1-12020 αφαιρϊντασ ειςόδθμα 900 εκατομμφρια ευρϊ από 370.000 χαμθλοςυνταξιοφχουσ και μζλθ
ορφανικϊν οικογενειϊν, που ζπαιρναν μια χαμθλι ςφνταξθ.
3. Μειϊςεισ ςτα εφάπαξ για τα ζτθ αςφάλιςθσ μζχρι 31/12/2013 κατά 15% τουλάχιςτον με τον
νζο τρόπο υπολογιςμοφ του εφάπαξ. Για τα ζτθ αςφάλιςθσ από 1/1/2014 ζχουμε άτοκθ
επιςτροφι ειςφορϊν.
4. Μείωςθ του αφορολόγθτου από 9.545€ ςε 8.636€ που επιβάρυνε τον μιςκωτό και τον
ςυνταξιοφχο κατά 200€ ετθςίωσ και περαιτζρω μείωςθ ςτα 5.681€ από 1-1-2020 ςφμφωνα με το
άρκρο 10 του ν.4442/2017.
5. Επανυπολογιςμόσ των επικουρικϊν ςυντάξεων από 1/6/2016 και περικοπζσ ςε ςυνταξιοφχουσ με
άκροιςμα κφριασ και επικουρικισ ςφνταξθσ ςτα 1.170 ευρϊ κακαρά (1.300€ μικτά).
6. Αφξθςθ του κόςτουσ εξαγοράσ των πλαςματικϊν ετϊν από 1-1-2017 και ςτουσ δθμόςιουσ
υπάλλθλουσ. Συγκεκριμζνα το ποςοςτό ειςφοράσ από 6,67% επί των ςυντάξιμων αποδοχϊν, που
ιταν μζχρι 31-12-2016, για αιτιςεισ εξαγοράσ που υποβάλλονται από 1-1-2017 διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
Για το 2017
10%
Για το 2018
13,34%
Για το 2019
16,67%
και από το 2020
20%
(καταβάλλεται από τον αςφαλιςμζνο ςυνολικά θ ειςφορά αςφαλιςμζνου και εργοδότθ , που ιςχφει
ςτον ιδιωτικό τομζα).
7. Μείωςθ τθσ κατϊτατθσ ςφνταξθσ του πρϊθν ΙΚΑ από 486 ευρϊ ςε 392,7 ευρϊ. ( αφορά και
υπαλλιλουσ που εργάηονται ςτο Δθμόςιο και είχαν επιλζξει τισ ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ του ΙΚΑ).
8. Αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τθν επικουρικι ςφνταξθ (ETEA) κατά 1 ποςοςτιαία
μονάδα ςυνολικά (από 3% για αςφαλιςμζνο και 3% για εργοδότθ, ςε 3,5% για αςφαλιςμζνο και
3,5% για εργοδότθ.
9. Αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για το μζριςμα του Μετοχικοφ Σαμείου Πολιτικϊν
Τπαλλιλων (Μ.Σ.Π.Τ) ςε 4,5% από 4%, με αναδρομικι ιςχφ από 1-1-2017.
10. Με τον ν.4387/2016, γνωςτό και ωσ νόμο Κατροφγκαλου, οι νζοι ςυνταξιοφχοι, που κα
υποβάλλουν αίτθςθ από 13-5-2017, ζχουν μείωςθ μζχρι 25% λόγω τθσ αλλαγισ του τρόπου
υπολογιςμοφ των ςυντάξεων. υγκεκριμζνα ζνασ εκπαιδευτικόσ που κα αποχωριςει 31-12-2018

με 35 ζτθ αςφάλιςθσ θ κφρια ςφνταξθ δεν κα ξεπερνά τα 820 € κακαρά αντί των 992€ που ιταν
με το προθγοφμενο κακεςτϊσ με όλεσ τισ μνθμονιακζσ κρατιςεισ που επιβάλλονταν (μείωςθ 21%,
θ οποία κα γίνει μεγαλφτερθ από 1-1-2020 με τθν περαιτζρω μείωςθ του αφορολόγθτου).
11. Με τον ίδιο ν.4387/2016 οι ςυντάξεισ χθρείασ που εκδίδονται μετά τθν 13-5-2016, πζραν των
θλικιακϊν ορίων που για πρϊτθ φορά τίκενται για τθ λιψθ τθσ ςφνταξθσ από τουσ επιηϊντεσ
ςυηφγουσ (αν είναι 55 ετϊν και άνω κα παίρνουν κανονικά τθ ςφνταξθ χθρείασ, αν είναι 52 ζωσ 55
ετϊν κα ειςπράττουν τθ ςφνταξθ για μια τριετία και κα επαναχορθγείται θ ςφνταξθ ςτα 67 και αν
είναι κάτω των 52 ετϊν κα χορθγείται θ ςφνταξθ μόνο για 3 ζτθ και μετά κα διακόπτεται οριςτικά)
μειϊνονται και το ποςοςτό αναπλιρωςθσ από 70% τθσ ςφνταξθσ του κανόντοσ, που ιταν με τθν
προθγοφμενθ νομοκεςία ςε 50% και αν εργάηεται ι αυτο-απαςχολείται ςε 25% μετά τθν τριετία.
12. Μειϊςεισ από 1/1/2016 ςτα μερίςματα του Μετοχικοφ Σαμείου Πολιτικϊν υπαλλιλων
μεςοςτακμικά κατά 35% και επιβολι ριτρασ βιωςιμότθτασ ςτο Ταμείο. Σο μζριςμα του ΜΣΠΤ
ζγινε φιλοδϊρθμα αφοφ με 32 χρόνια αςφάλιςθσ το μθνιαίο μζριςμα είναι κάτω των 100€.
Ακόμθ μπαίνουν θλικιακά όρια και ςτισ ςυντάξεισ χθρείασ του Ταμείου για τουσ επιηϊντεσ ςυηφγουσ
όπωσ και για τθν κφρια ςφνταξθ.
13. Στισ περιπτϊςεισ απαςχόλθςθσ ςυνταξιοφχων θ κφρια και θ επικουρικι ςφνταξθ περικόπτεται
κατά 60%, χωρίσ καμιά πρόβλεψθ για μικρότερο ποςοςτό ςτισ περιπτϊςεισ χαμθλοςυνταξιοφχων.
Με τον προθγοφμενο ςυνταξιοδοτικό νόμο 3865/2010, οι άνω των 55 ετϊν ςυνταξιοφχοι αν
εργάηονταν είχαν μείωςθ 70% ςτθν κφρια ςφνταξι τουσ μόνο για το ποςό που ξεπερνοφςε τα 991€.
14. Για όςουσ ςυνταξιοδοτοφνται με βάςθ τισ διατάξεισ του ν.4387/2016 θ οικογενειακι παροχι
δεν καταβάλλεται μαηί με τθ ςφνταξθ ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ όπωσ ίςχυαν μζχρι τθν
ψιφιςθ του ν.4387/2016, αλλά καταβάλλεται ςφμφωνα με το ν.4093/2012 και κακορίηεται ανάλογα
με το ςυνολικό οικογενειακό ειςόδθμα και τον αρικμό των εξαρτϊμενων τζκνων.
15. Οι ιδθ καταβαλλόμενεσ ςυντάξεισ των παλιϊν ςυνταξιοφχων, όςων ςυνταξιοδοτικθκαν μζχρι
12-5-2016 επαναχπολογίηονται ςφμφωνα με το ν.4387/2016 για να εξιςωκοφν προσ τα κάτω με
αυτοφσ που ςυνταξιοδοτοφνται μετά τθν 13-5-2016. Από 1-1-2019 κα υπάρξει μείωςθ ζωσ 18% των
καταβαλλόμενων ςυντάξεων των παλιϊν ςυνταξιοφχων. Καταβαλλόμενθ ςιμερα κφρια ςφνταξθ
παλιοφ ςυνταξιοφχου 1080 € με 35 ζτθ υπθρεςίασ, κα ζχει μείωςθ περίπου160 - 170 €, που κα
γίνει μεγαλφτερθ από 1-1-2020 με τθ μείωςθ του αφορολόγθτου. Η επιπλζον του 18% μείωςθ κα
ςυνεχίςει να καταβάλλεται ωσ προςωπικι διαφορά για να περικοπεί ςε κάποια άλλθ ενδεχόμενθ
μείωςθ.
16. Για τουσ παλιοφσ ςυνταξιοφχουσ που καταβάλλεται μαηί με τθ ςφνταξι τουσ το επίδομα ςυηφγου
των 35€, το επίδομα αυτό περικόπτεται από 1-1-2019.
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