Πόσο μειώνονται οι συντάξεις για
2,6 εκατ. συνταξιούχους
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Νέεςσυντάξεις για 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους βγάζουν τα αρχεία του επανυπολογισμού που
ολοκληρώνεται στο τέλος του 2017.
Όπωςεπισημαίνει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος", τα νέα ποσά είναι
μικρότερα για τους περισσότερους συνταξιούχους. Οι μειώσεις φτάνουν:
•Στο -40,8% για τους συνταξιούχους του πρώην ΤΕΒΕ.
•Στο -27% για συνταξιούχους του Δημοσίου (πολιτικούς και ειδικών μισθολογίων).
•Στο -5% ως -17% για τους απόστρατους (ανάλογα με τα διπλά έτη που είχαν όταν
συνταξιοδοτήθηκαν).
•Στο -32,5% για συνταξιούχους του ΙΚΑ.
•Στο -25% για συνταξιούχους των ΔΕΚΟ και τραπεζών, υπό την αίρεση μιας μικρότερης
περικοπής (στο -18%), λόγω του μικρού μπόνους που δίνουν οι αυξημένες εισφορές που ίσχυαν
για χρόνια στα εν λόγω Ταμεία.
•Στο -45% για τις επικουρικές συντάξεις.
Οεπανυπολογισμός ολοκληρώνεται στο μεγαλύτερο μέρος του στο τέλος του 2017 για όλα τα
Ταμεία.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018, οι νέες συντάξεις θα περάσουν και θα εμφανιστούν στα
ενημερωτικά σημειώματα των συνταξιούχων.
Ηδιαφορά παλιάς και νέας σύνταξης που θα έχει ο κάθε συνταξιούχος (προσωπική διαφορά) θα
συνεχίσει να πληρώνεται και οι συνολικές του αποδοχές θα είναι ίδιες ως και τον Νοέμβριο του
2018. Τον Δεκέμβριο του 2018 όμως με τη σύνταξη Ιανουαρίου 2019 θα δουν μειώσεις συντάξεων
που βάσει νόμου θα έχουν "ταβάνι" το -18%.
Αυτόσημαίνει ότι ακόμη και αν ο επανυπολογισμός βγάζει τώρα μειώσεις 40%, η περικοπή της
σύνταξης τον Δεκέμβριο του 2018 θα σταματήσει στο -18%. Το υπόλοιπο ποσοστό μείωσης θα
είναι νέα προσωπική διαφορά και θα μπορεί να κοπεί ανά πάσα στιγμή, γιατί ο νόμος 4472/2017

λέει στο άρθρο 1 παράγραφος 2 ότι η προσωπική διαφορά καταργείται την 1η/1/2019, αλλά η
τελική μείωση που θα έχουν οι συντάξεις δεν θα υπερβαίνει το -18%.
Ταποσά των νέων συντάξεων επανυπολογίζονται με βάση τους μισθούς που είχαν οι συνταξιούχοι
από εργασία πριν πάρουν σύνταξη. Με το νόμο 4387/2016, ένα τμήμα υπολογίζεται βάσει μισθού
και ετών για τα οποία πληρώθηκαν εισφορές και είναι η λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη, και ένα
άλλο τμήμα καταβάλλεται ως εθνική σύνταξη με ποσά από 345 ευρώ για 15 χρόνια ασφάλισης ως
384 ευρώ για 20 έτη και άνω.
Όσοιέχουν βγει με μειωμένη θα πάρουν με την αντίστοιχη ποινή μείωσης την εθνική σύνταξη, ενώ
δεν θα υπολογιστεί πέναλτι πρόωρης εξόδου στην ανταποδοτική σύνταξη.
Οιεπανυπολογισμός βγάζει όμως και αυξήσεις για αρκετούς χαμηλοσυνταξιούχους. Περίπου
350.000 από τους 2,6 εκατ. δικαιούχους θα δουν θετική διαφορά, δηλαδή επιπλέον σύνταξη λόγω
επανυπολογισμού. Ο νόμος 4472/207 που ψήφισε όμως η κυβέρνηση απαγορεύει κάθε αύξηση
ως και το 2022. Επιπρόσθετα, ακόμη και όσοι έχουν "αύξηση" κινδυνεύουν να δουν μειώσεις όχι
επειδή παγώνουν οι αυξήσεις ως το 2022, αλλά διότι στον ίδιο νόμο προβλέπεται και η κατάργηση
των οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου ή και τέκνων). Τα επιδόματα, όπως λέει η παράγραφος 1
του άρθρου 1 του νόμου 4472/2017, συγκαταβάλλονται στις παλιές συντάξεις ως τον Δεκέμβριο
του 2018 και μετά (από 1ης/1/2019) καταργούνται. Αυτό σημαίνει μείωση συντάξεων ακόμη και αν
ο επανυπολογισμός με τα έτη ασφάλισης και τις αποδοχές βγάλει κάπως μεγαλύτερη σύνταξη!
Ηεφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος" αποκαλύπτει τις νέες συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό μέσα
από τους πίνακες που έχει πάρει το υπουργείο Εργασίας για συνταξιούχους του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ
(από το μηχανογραφικό σύστημα του ΕΦΚΑ) και με ενδεικτικά ποσά που έχουν βγει για
λογαριασμό του υπουργείου Οικονομικών από το μηχανογραφικό σύστημα των συντάξεων
Δημοσίου
Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό δείχνουν μειώσεις ως 32,5%
Μειώσεις που φτάνουν ως και 32,5%, αλλά με το πλαφόν περικοπών θα σταματήσουν στο 18%
προκύπτουν και για συνταξιούχους του ΙΚΑ.
1. Συνταξιούχος με 17 έτη και συντάξιμο μισθό 700 ευρώ παίρνει σήμερα στην τσέπη 487 ευρώ.
Με τον επανυπολογισμό θα παίρνει 454 ευρώ, δηλαδή θα έχει μείωση κατά 33 ευρώ ή κατά 7%
από την 1η/1/2019.
2. Συνταξιούχος με 19 έτη και συντάξιμο μισθό 830 ευρώ παίρνει σήμερα στην τσέπη 481 ευρώ.
Με τον επανυπολογισμό θα παίρνει 336 επειδή βγήκε με καθεστώς μειωμένης σύνταξης. Η
απώλεια λόγω προσωπικής διαφοράς είναι 145 ευρώ (-30%), αλλά η μείωση θα έχει πλαφόν το
18% και η σύνταξη το 2019 θα είναι 394 ευρώ. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2018 θα δει στο
ενημερωτικό της σύνταξής του το νέο ποσό των 336 ευρώ και τα 145 ευρώ που θα είναι η
προσωπική διαφορά. Μέχρι και τον Νοέμβριο του 2018 θα παίρνει σύνολο σύνταξης 481 ευρώ
(336 ευρώ το νέο ποσό και 145 ευρώ ως προσωπική διαφορά). Στη σύνταξη Ιανουαρίου 2019,
που θα πάρει τον Δεκέμβριο του 2018, θα έχει μείωση 18% και θα πληρωθεί με 454 ευρώ.

3. Συνταξιούχος με 30 έτη και συντάξιμο μισθό 2.374 ευρώ παίρνει σήμερα μικτά (προ φόρου)
1.497 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό η σύνταξη βγαίνει στα 1.010 ευρώ και έχει προσωπική
διαφορά 487 ευρώ, δηλαδή η κανονική μείωση είναι 32,5%. Με το πλαφόν η μείωση θα είναι ως
18% και όχι 32,5%, οπότε η τελική σύνταξη που θα έχει από 1ης/1/2019 είναι 1.228 ευρώ.

Ο επανυπολογισμός παλιών συντάξεων ΙΚΑ με μισθούς 1.250, 1.450 και 1.600 ευρώ
1. Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.450 ευρώ και 29 έτη παίρνει σήμερα 795 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθενείας), ενώ με τον επανυπολογισμό η σύνταξη βγαίνει στα 749 ευρώ,
δηλαδή έχει μείωση 46 ευρώ ή 5,8%.
2. Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.600 ευρώ και 29 έτη παίρνει σήμερα 885 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθενείας), ενώ με τον επανυπολογισμό για τον ίδιο μισθό και τα ίδια έτη
ασφάλισης η σύνταξη βγαίνει στα 787 ευρώ, δηλαδή έχει μείωση 98 ευρώ ή 11,1%.
3. Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.250 ευρώ και 35 έτη παίρνει σήμερα 894 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθενείας), ενώ με τον επανυπολογισμό για τον ίδιο μισθό και τα ίδια έτη
ασφάλισης η σύνταξη βγαίνει στα 807 ευρώ, δηλαδή έχει μείωση 87 ευρώ ή 9,7%.
4. Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.450 ευρώ και 35 έτη παίρνει σήμερα 1.012 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθενείας), ενώ με τον επανυπολογισμό για τον ίδιο μισθό και τα ίδια έτη
ασφάλισης η σύνταξη βγαίνει στα 874 ευρώ, δηλαδή έχει μείωση 138 ευρώ ή 13,6%.
5. Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.600 ευρώ και 35 έτη παίρνει σήμερα 1.127 ευρώ (προ
φόρου και εισφοράς ασθενείας), ενώ με τον επανυπολογισμό για τον ίδιο μισθό και τα ίδια έτη
ασφάλισης η σύνταξη βγαίνει στα 925 ευρώ, δηλαδή έχει μείωση 202 ευρώ ή 17,9%.
6. Συνταξιούχος με συντάξιμες αποδοχές 1.600 ευρώ και 40 έτη παίρνει σήμερα 1.328 ευρώ (προ

φόρου και εισφοράς ασθενείας), ενώ με τον επανυπολογισμό για τον ίδιο μισθό και τα ίδια έτη
ασφάλισης η σύνταξη βγαίνει στα 1.069 ευρώ, δηλαδή έχει μείωση 259 ευρώ ή 19,5%.
Κόβονται επιδόματα συζύγου – τέκνων
Στο ΙΚΑ το επίδομα συζύγου, που παίρνουν οι περισσότεροι, είναι 49 ευρώ και δίδεται ως
προσαύξηση σύνταξης. Στο Δημόσιο οι μεν παλαιοί πριν από τον Νοέμβριο του 2011
συνταξιούχοι παίρνουν 35 ευρώ επίδομα που καταβάλλεται και στους δύο συζύγους, ενώ όσοι
αποχώρησαν με σύνταξη μετά τον Νοέμβριο του 2011 δεν παίρνουν επίδομα συζύγου γιατί
καταργήθηκε. Ωστόσο, παίρνουν επίδομα τέκνων, 50, 70, 120 και 170 ευρώ αν έχουν, αντίστοιχα,
ένα, δύο, τρία ή τέσσερα παιδιά κάτω των 18 ή κάτω των 24 ετών αν σπουδάζουν.
Τουπουργείο Εργασίας λέει ότι τα παραπάνω επιδόματα θα συμπεριληφθούν στη σύνταξη και επί
του συνολικού ποσού (σύνταξης και επιδομάτων) θα γίνει μείωση ως 18%. Η διαβεβαίωση είναι
άνευ αντικρίσματος, γιατί δεν την προβλέπει η διάταξη που το ίδιο το υπουργείο ψήφισε στο
νόμο!!! Αυτό που λέει το υπουργείο δεν το περιγράφει άλλωστε σε επίσημο έγγραφο (απόφαση,
εγκύκλιος) αλλά το πράττει για κρύψει από τους συνταξιούχους ότι ψήφισε μειώσεις πάνω από
18%, λόγω και της κατάργησης των επιδομάτων. Αν επρόκειτο να γίνει αυτό που λέει το
υπουργείο, τότε δεν θα χρειαζόταν να μπει καν η επίμαχη διάταξη περί κατάργησης των
επιδομάτων οικογενειακής παροχής που συγκαταβάλλονται με τη σύνταξη στην παράγραφο 1 του
άρθρου 1 του ν. 4472/2017.
Με την κατάργηση των επιδομάτων οι μειώσεις ξεπερνούν το πλαφόν του 18%.
Γιαπαράδειγμα, συνταξιούχος στρατιωτικός με σύνταξη 1.100 ευρώ και δύο ανήλικα τέκνα παίρνει
70 ευρώ το μήνα. Έστω ότι με τον επανυπολογισμό η σύνταξη βγαίνει στα 920 ευρώ, δηλαδή με
προσωπική διαφορά 180 ευρώ ή μείωση κατά 16,3% από 1ης/1/2019. Με την κατάργηση του
επιδόματος τέκνων θα χάσει άλλα 70 ευρώ. Οπότε από τα 1.170 που παίρνει σήμερα, θα έχει 920
ευρώ το 2019. Στην πραγματικότητα, θα χάσει λόγω επανυπολογισμού και κατάργησης
επιδόματος τέκνων 250 ευρώ, δηλαδή από τα 1.170 ευρώ ως τα 920 ευρώ η πραγματική μείωση
είναι 21,3%.
Ανγίνει αυτό που λέει το υπουργείο (ερμηνεύοντας αντίθετα με αυτό που ψήφισε στο νόμο), τότε
από τα 1.170 ευρώ θα αφαιρεθεί το 18% και η σύνταξη θα είναι 959 ευρώ. Στην πρώτη
περίπτωση (κατάργηση και επιδομάτων) θα χάσει 250 ευρώ, ενώ στη δεύτερη (ερμηνεία
υπουργείου Εργασίας) θα χάσει 210 ευρώ. Φυσικά τα 210 είναι το μη χείρον βέλτιστον, αρκεί να
ισχύσει και στην πράξη, δηλαδή με υπογραφές και αποφάσεις, αυτό που λέει στα λόγια το
υπουργείο Εργασίας.
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

