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Εντόςτου α' εξαμήνου του 2020 θα εφαρμοσθεί το επικείμενο νέο ασφαλιστικό, σύμφωνα με όσα
δήλωσε σήμερα στον ΑΝΤ1, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότης
Μηταράκης. Συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο επικείμενο νέο ασφαλιστικό, δήλωσε πως στόχος
της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας, είναι να εφαρμοσθεί το πρώτο εξάμηνο του 2020,
ενώ επιβεβαίωσε πως θα είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο στις αποφάσεις του ΣτΕ.
Ενσυνεχεία, ο κ. Μηταράκης ερωτηθείς για τον απανυπολογισμό των συντάξεων, δήλωσε:
"Αυτόπου θα πρέπει να ξεκαθαριστεί είναι πως ο επανυπολογισμός που θα γίνει σε καμία
περίπτωση δεν θα οδηγήσει σε μείωση συντάξεων. Το ΣτΕ έκρινε τη βάση υπολογισμού των
συντάξεων για τις 31/12/2014 ως δίκαιη βάση απανυπολογισμού, επομένως δεν υπάρχει εκεί
νομικό θέμα.
Οεπανυπολογισμός των συντάξεων θα αφορά στην αλλαγή των ποσοστών αναπλήρωσης για
τους ελεύθερους επαγγελματίες με πάνω από 35- 40 έτη εργασίας, καθώς το ΣτΕ έκρινε πως τα
ποσοστά αναπλήρωσης που όριζε ο Ν. Κατρούγκαλου ήταν αντισυνταγματικά. Αυτό που
εξετάζεται πάντα εντός των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων, είναι να μπούμε σε μια λογική
αυξήσεως των συντάξεων. Όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μια αύξηση στις συντάξεις,
πιθανότατα αυτό να γίνει μέσω μιας οριζόντιας ρύθμισης. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι
που εξετάζουμε για το 2020."
Ωςπρος τους βασικούς στόχους που έχει θέσει το υπουργείο εντός του 2020, ο υφυπουργός
ανέφερε:
"Πρώτηπροτεραιότητα για το 2020 είναι η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ καθώς και η μείωση
των εισφορών ένα ζήτημα κρίσιμο για το εισόδημα των εργαζομένων, καθώς στην Ελλάδα έχουμε
υψηλό μισθολογικό κόστος αλλά χαμηλούς καθαρούς μισθούς,. Αυτή η "ψαλίδα" πρέπει να κλείσει.
Το ίδιο θα γίνει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι υπερφορολογήθηκαν από το Ν.
Κατρούγκαλου και θα γίνει συνδυαστικά με τις αλλαγές στο φορολογικό.
Έτσι, μέτρα όπως η μείωση στον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή από το 22% στο 9% και η

μείωση των εισφορών σε μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες θα δώσουν πνοή στους
εργαζομένους.
Άραθα μπορούσαμε να πούμε συνολικά πως το διαθέσιμο εισόδημα για μισθωτούς, ελεύθερους
επαγγελματίες και συνταξιούχους θα δούμε να βελτιώνεται εντός του 2020."
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

