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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στο πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας,
παρουσιάστηκαν και σχολιάστηκαν οι διατάξεις του Σχεδίου Νόμου
αυτού, που αφορούν στους Συνταξιούχους, τα κυριότερα σημεία των
οποίων έχουν ως εξής :
1.

Το νέο Ασφαλιστικό εισάγει την αρχή της αναδιανομής των
Συντάξεων, με συμπίεση προς τα κάτω των σχετικά υψηλότερων
συντάξεων.

2.

Παρά τις Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, ΔΕΝ
επαναφέρονται τα Επιδόματα Δώρων και Αδείας, ύψους 800,00
Ευρώ το χρόνο.

3.

Η Σύνταξη των νέων Συνταξιούχων ΔΕΝ υπολογίζεται πλέον επί
των αποδοχών του τελευταίου μήνα, ΑΛΛΑ επί του μέσου όρου των
μηνιαίων αποδοχών του συνολικού χρόνου ασφάλισης του
εργαζόμενου.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι :


Στις αποδοχές ΔΕΝ περιλαμβάνονται [1] οι αποδοχές των
Δώρων Εορτών και Επιδόματος Αδείας, [2] οι αποδοχές του
τελευταίου έτους απασχόλησης και [3] οι αποδοχές επί των
οποίων εξαγοράστηκαν χρόνοι ασφάλισης, όπως στρατού,
σπουδών κλπ.



Στους χρόνους
ασφάλισης περιλαμβάνονται
τόσο
πραγματικοί όσο και οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης.

οι

4.

Αλλάζουν τα Ποσοστά Αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών,
έτσι ώστε, από 80% στα 35 χρόνια ασφάλισης, να μειωθούν στο
37,52%, για τα ίδια χρόνια ασφάλισης.

5.

Με βάση τις δύο αυτές αλλαγές στον τρόπο
υπολογισμού και στα ποσοστά αναπλήρωσης των
Συντάξεων, επαναπροσδιορίζονται οι Συντάξεις των
παλαιών Συνταξιούχων.
Μέχρι τα τέλη του 2018, διαφορές στο ύψος της
δικαιούμενης Σύνταξης, μεταξύ των υφιστάμενων και των εξ

6.

αιτίας της αναπροσαρμογής αυτής Συντάξεων, παραμένουν ως
προσωπική διαφορά, για τους παλαιούς Συνταξιούχους.
Η διαφορά αυτή απομειώνεται, μέχρις ότου η Σύνταξη του
παλαιού να είναι αντίστοιχη με τη Σύνταξη του νέου
Συνταξιούχου, ΧΩΡΙΣ να προσδιορίζεται ο χρονικός ορίζοντας της
απομείωσης αυτής.
ΕΑΝ η εξίσωση αυτή των Συντάξεων ισχύσει από 1.1.2019, ΤΟΤΕ
οι παλαιοί Συνταξιούχοι θα καταστραφούν.
7.

Η Σύνταξη θα καταβάλλεται πλέον ΧΩΡΙΣ Επίδομα Γάμου, η δε
βάση υπολογισμού του Επιδόματος Τέκνου ΔΕΝ είναι η βασική
Σύνταξη καθενός, ΑΛΛΑ «το 50% του κατά κεφαλή μέσου
μηνιαίου ΑΕΠ του έτους 2015».

8.

Θεσπίζεται ΝΕΟ Πλαφόν στην καθαρή Σύνταξη ύψους 2.304,00
Ευρώ, πράγμα που σημαίνει άμεση μείωση ΟΛΩΝ των αρχικών
ακαθάριστων Συντάξεων που υπερβαίνουν τα 2.450,00 Ευρώ.

9.

Οι Επικουρικές Συντάξεις υφίστανται άμεσες μειώσεις, ως εξής:


Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, Πλαφόν στις ακαθάριστες
Επικουρήσεις, που υπερβαίνουν τα 820,00 Ευρώ ή 768,00
Ευρώ καθαρά.



Καταργούνται τα Επιδόματα Γάμου και Τέκνων στις
Επικουρήσεις.



Για δε τους νέους Συνταξιούχους το Ποσοστό Αναπλήρωσης
στα 35 χρόνια ασφάλισης ανέρχεται στο 15,75%, αντί του
36% ή 20% που ισχύει σήμερα.

10.

Η παρουσίαση και ο Σχολιασμός των σχετικών διατάξεων του
επίμαχου Σχεδίου Νόμου της σημερινής Κυβέρνησης, ακολουθεί.

11.

Με βάση και την παραπάνω ενημέρωση, το Δ.Σ. του Συλλόγου
μας

ΚΑΛΕΙ
ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους της ΑΤΕ να πάρουν
μαζικά μέρος στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ της
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