
Λένε: 

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει μείωση σε όλες τις συντάξεις  λόγω της πρόκλησης εκλογών 

το 2015 και της καθυστέρησης από την διαπραγμάτευση του καλοκαιριού. Η προηγούμενη 

συγκυβέρνηση δεν θα προχωρούσε σε μειώσεις.  

Απαντάμε: 

Είναι τελείως ψευδές ότι το νομοσχέδιο προβλέπει μειώσεις σε όλες τις συντάξεις. Το 

νομοσχέδιο προστατεύει απόλυτα την συντριπτική πλειοψηφία και των σημερινών αλλά 

και των μελλοντικών συνταξιούχων αφού προβλέπει καλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης για 

σχεδόν όλες τις συντάξεις ως τα 1000 ευρώ μ.ο εισοδήματος του εργασιακού βίου που 

αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 87% των μισθωτών, το 90% περίπου των 

αυτοαπασχολούμενων και το 99,4% των αγροτών.  

Είναι ντροπή να επικαλούνται κάποιοι τέτοια επιχειρήματα την στιγμή που με πλειάδα δικών 

τους νόμων προχωρήσανε σε μειώσεις έως 44%, μειώσεις που ούτε τεκμηριώθηκαν και πολύ 

περισσότερο δεν ήταν ούτε συνταγματικές και το ΣτΕ τις κατήργησε το περασμένο καλοκαίρι. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι η οικονομική κατάσταση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

δυστυχώς βαίνει επιδεινούμενη αφενός λόγω των δημογραφικών εξελίξεων και αφετέρου 

λόγω της υψηλής ανεργίας και της μείωσης των μισθών. Η αποτυχία των πολιτικών τους 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το 2014 η συνταξιοδοτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,9 δισ. ή 

5,1% σε σύγκριση με το 2010 ενώ στο ίδιο διάστημα το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 24%. 

  

Λένε: 

Με το νέο νομοσχέδιο προβλέπονται περικοπές/μειώσεις σε όλες τις κύριες συντάξεις. 

Απαντάμε: 

Τα μεικτά εισοδήματα από συντάξεις έως 1300 ευρώ έχουν προστατευθεί πλήρως, δηλαδή 

το 92,5% των σημερινών συνταξιούχων όπως είχαμε δεσμευτεί και καμία κύρια σύνταξη 

δεν θα περικοπεί. Με την προσωπική διαφορά διατηρούνται πλήρως όλες οι κύριες 

συντάξεις ως τις 31-12-18 και στην συνέχεια οι όποιες προσωπικές διαφορές 

απόμειώνονται σταδιακά με την απορρόφηση των αυξήσεων που θα προκύπτουν από την 

επερχόμενη ανάπτυξη.  



Αντίθετα μάλιστα οδηγούμε σε αυξήσεις όλες τις συντάξεις για έως 32 έτη ασφάλισης και μ.ο. 

εισοδημάτων 800 ευρώ, τις συντάξεις για έως 24 έτη και μ.ο. εισοδημάτων έως 1.000 ευρώ 

και τις συντάξεις για έως 20 έτη ασφάλιση και μ.ο. εισοδημάτων 1.200 ευρώ.  

Λένε: 

Με το νέο νομοσχέδιο κόβετε –έως τουλάχιστον και 20%- ή και καταργείτε τις επικουρικές.  

Απαντάμε: 

Οι περικοπές, που δεν είναι δεδομένες ότι θα γίνουν αν πετύχουμε αύξηση της 

εισπραξιμότητας,  θα αφορούν μόλις το 7,5% των σημερινών δικαιούχων δηλαδή 201 

χιλιάδες συντάξεις και ο στόχος είναι να εξοικονομηθούν κονδύλια ύψους έως 300 εκατ. 

ευρώ, πολύ περιορισμένο σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις των θεσμών για 750 εκατ. 

ευρώ. 

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΚΥΡΙΑΣ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ)  

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

0,00- 500,00 749.250 58.804 0 

500,01-1000,00 975.240 504.805 0 

1000,01-1300,00 301.675 181.013 0 

1300,01-1600,00 309.907 249.195 107.708 

1600,01-1900,00 185.023 105.719 54.914 

> 1900,01 139.665 94.055 38.760 

ΣΥΝΟΛΟ 2.660.760 1.193.591 201.382 

 

Άλλωστε και τα νούμερα είναι αυταπόδεικτα: η εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του 

ΕΤΕΑΕΠ από τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους λόγω 

αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων συντάξεων, εκτιμάται ως εξής: 174 εκ. για το έτος 



2016, 291 εκ. έως το έτος 2017, 284 εκ. έως το έτος 2018, 277 εκ. έως το έτος 2019. Δηλαδή 

ούτε το 7,5% σε μία δαπάνη για επικουρικές συντάξεις ετήσιου ύψους 3,9 δις ευρώ. 

Λένε: 

Οι κύριες συντάξεις θα μειωθούν ως 35% για τους νέους συνταξιούχους ενώ από το 2018 

την μείωση αυτή θα την υποστούν και οι σημερινοί συνταξιούχοι. 

Απαντάμε: 

Τα ποσοστά αναπλήρωσης και τα πραγματικά ποσά είναι στην πλειοψηφία των συντάξεων 

μεγαλύτερα παρά τα παραπλανητικά δεδομένα που κυριαρχούν στα ΜΜΕ για μείωση 

κύριων συντάξεων έως και 30% γιατί οι μειώσεις αφορούν ελάχιστες συντάξεις και γιατί η 

κυβέρνηση έχει προβλέψει ότι όσοι έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 

2016, σε περίπτωση κατά την οποία το ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης 

υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με 

βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας όπως αυτές ίσχυαν κατά την 

31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική 

διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 13, ενώ για όσους θα 

αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική 

διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, 

αντίστοιχα. Συγκεκριμένα για το 2016 η μέγιστη διαφορά, πράγματι είναι 36%, αλλά αφορά 

κύριες συντάξεις της τάξης των 1.400€ και άνω με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου 

άνω των 1.700€, που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 6,5% των κύριων συντάξεων γήρατος, και 

περιορίζεται επίσης στο 18%, για το 2017 στο 24% και για το 2018 στο 27%.  

Πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση οι συγκρίσεις που ακούγονται 

δημιουργούν εντυπώσεις και δεν αποτυπώνουν την αλήθεια γιατί δεν  λαμβάνουν υπόψη τις 

μνημονιακές μειώσεις των ετών 2010-2012 που άγγιξαν σε κάποιες συντάξεις ακόμα και το 

44% και συγκρίνουν τις σημερινές μειωμένες συντάξεις με την μεικτές πρό περικοπών 

συντάξεις του 2010. 

Επίσης είναι παραπλανητικό γιατί δεν λένε ότι θα υπάρχουν και αυξημένες συντάξεις για 

έναν αρκετά μεγάλο αριθμό υποψήφιων συνταξιούχων: 

 Τα τελικά ποσά του αθροίσματος Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης για όλες τις 

συντάξεις, με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 600 ευρώ και έως 40 έτη 



ασφάλισης είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τον υπολογισμό των συντάξεων βάσει 

του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα) ακόμα και με  υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% 

λόγω των καλύτερων αμοιβών την πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των 

καλύτερων 5 χρόνων από τα δέκα τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των 

προηγούμενων ετών ίσο με 720€).  

 Τα τελικά ποσά του αθροίσματος Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης για όλες τις 

συντάξεις με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 800 και έως 40 έτη 

ασφάλισης είναι στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, μεγαλύτερες 

συγκρινόμενες με τον υπολογισμό των συντάξεων βάσει του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα) 

ακόμα και με  υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% λόγω των καλύτερων αμοιβών 

την πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των καλύτερων 5 χρόνων από τα 

δέκα τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των προηγούμενων ετών ίσο με 960€) 

και ελάχιστες μικρότερες κατά μέσο όρο έως 3% για συντάξεις με μ.ο. αμοιβών 

εργασιακού βίου έως 1000€.  

 Τα τελικά ποσά του αθροίσματος Εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης για όλες τις 

συντάξεις με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 1.000€ και έως 24 έτη 

ασφάλισης είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με τον υπολογισμό των συντάξεων βάσει 

του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα) ακόμα και με  υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% 

λόγω των καλύτερων αμοιβών την πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των 

καλύτερων 5 χρόνων από τα δέκα τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των 

προηγούμενων ετών ίσο με 1.200€).  

 Πράγματι για όλες τις συντάξεις με συντάξιμο μ.ο. αμοιβών εργασιακού βίου έως 

1.000€ και ασφάλισης 25 ετών και άνω είναι μικρότερες συγκρινόμενες με τον 

υπολογισμό των συντάξεων βάσει του Ν 3029/02 (Νόμος Ρέππα), ακόμα και με  

υψηλότερες συντάξιμες αποδοχές έως 20% λόγω των καλύτερων αμοιβών την 

πενταετία 2004-2009 (δηλαδή για μ.ο αποδοχών των καλύτερων 5 χρόνων από τα δέκα 

τελευταία, χωρίς τις μνημονιακές περικοπές των προηγούμενων ετών ίσο με 1.200€). 

Όμως αυτές οι συντάξεις δίνονταν ήδη μειωμένες έως και 44% λόγω των μνημονιακών 

περικοπών του 2010 και του 2012, οπότε συγκρινόμενες με το σημερινό 

καταβαλλόμενο ποσό οι νέες συντάξεις και αυτής της κατηγορίας θα είναι σε σχεδόν 

ισόποσες.  

Λένε: 



Σε κάθε περίπτωση κόβετε τις συντάξεις άνω των 1.300 ευρώ. 

Απαντάμε: 

Οι περικοπές θα αφορούν μόλις το 7,5% των σημερινών δικαιούχων δηλαδή 201 χιλιάδες 

συντάξεις και ο στόχος είναι να εξοικονομηθούν κονδύλια ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, πολύ 

περιορισμένο σε σχέση με τις αρχικές απαιτήσεις των θεσμών για 750 εκατ. ευρώ. 

ΜΙΚΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

(ΚΥΡΙΑΣ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ)  

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΠΟΥ 

ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ 

0,00- 500,00 749.250 58.804 0 

500,01-1000,00 975.240 504.805 0 

1000,01-1300,00 301.675 181.013 0 

1300,01-1600,00 309.907 249.195 107.708 

1600,01-1900,00 185.023 105.719 54.914 

> 1900,01 139.665 94.055 38.760 

ΣΥΝΟΛΟ 2.660.760 1.193.591 201.382 

 

 

Λένε: 

Με το νέο νομοσχέδιο θα έχουμε συνταξιούχους «δύο ταχυτήτων», παλιών και νέων αν και 

θα προέρχονται από το ίδιο ύψος μισθών και έτη ασφάλισης. 

 

Απαντάμε: 

Η Κυβέρνηση για να διασφαλίσει την διατήρηση των καταβαλλόμενων συντάξεων έχει 

προβλέψει την σταδιακή εξομοίωση τους με τις νέες συντάξεις μέσω του επανυπολογισμού 

τους και την απόδοση των όποιων διαφορών στις κύριες συντάξεις ως προσωπική διαφορά 



η οποία σταδιακά θα μειώνεται με την μη απόδοση στους παλαιούς συνταξιούχους των 

αυξήσεων που θα προκύπτουν από την ανάπτυξη και την αφαίρεση τους από την προσωπική 

διαφορά ώστε σταδιακά να εξομοιωθούν. Μεταβατικά η κυβέρνηση έχει προβλέψει ότι όσοι 

έχουν αποχωρήσει ή θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2016, σε περίπτωση κατά την οποία το 

ακαθάριστο ποσό της κανονιζόμενης σύνταξης υπολείπεται κατά ποσοστό άνω του 20%, του 

ποσού της σύνταξης που θα ελάμβαναν με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής 

νομοθεσίας όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31.12.2014, το ήμισυ της διαφοράς αυτής 

καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της 

παραγράφου 2 του άρθρου 13, ενώ για όσους θα αποχωρήσουν εντός του έτους 2017 ή εντός 

του έτους 2018, η κατά τα ανωτέρω προσωπική διαφορά, ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της 

διαφοράς και στο ένα τέταρτο (1/4) αυτής, αντίστοιχα. Επίσης, εάν το καταβαλλόμενο ποσό 

των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει των 

νέων ποσοστών αναπλήρωσης, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς 

σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του προγράμματος 

δημοσιονομικής προσαρμογής. 

Μεσοπρόθεσμα νέοι και παλαιοί συνταξιούχοι θα λαμβάνουν τις ίδιες συντάξεις.   

Λένε: 

Με το νέο νομοσχέδιο καταργείτε το ΕΚΑΣ για όλους τους δικαιούχους.  

Απαντάμε: 

Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ σταδιακά μειώνονται γιατί τα επίπεδα των εισοδηματικών 

κριτηρίων προσαρμόζονται στα σημερινά οικονομικά και εισοδηματικά δεδομένα και η 

ανάγκη εισοδηματικής στήριξης μειώνεται, αφενός από την γενικότερη μείωση του μέσου 

εισοδήματος και αφετέρου από την σταδιακή αύξηση των χαμηλών συντάξεων με την 

αναπροσαρμογή τους σύμφωνα με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης. Επισημαίνεται ότι η 

σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 αποτελεί πρόβλεψη του ν. 4336/2015 

(Μνημονίου) ψηφισμένη και από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι. 

Βάσει του κυβερνητικού νομοσχεδίου, τονίζεται ότι τα νέα κριτήρια για την καταβολή του 

ΕΚΑΣ το 2016 είναι χαμηλότερα, με στόχο τη διακοπή της καταβολής του στο 20% των 

δικαιούχων των οποίων τα εισοδήματα αθροιστικά με το ΕΚΑΣ ξεπέρναγαν το μ.ο των 

εισοδημάτων του πληθυσμού . 



Έτσι, για την καταβολή του επιδόματος εντός του τρέχοντος έτους, πρέπει να πληρούνται 

αθροιστικά οι προϋποθέσεις: 

α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους λόγω 

αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και για τα τέκνα που λαμβάνουν 

σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, δεν απαιτείται όριο ηλικίας. 

β. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και 

βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, να μην 

υπερβαίνει το ποσό των 7.972 ευρώ. 

γ. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο 

με ειδικό τρόπο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ποσό των 8.884 ευρώ. 

δ. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς και το απαλλασσόμενο ή 

φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ. Τα 

παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού έτους. 

ε. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που καταβάλλεται το 2016, 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα να μην υπερβαίνει τα 664 

ευρώ, 24 ευρώ πάνω από το μέσο εισόδημα στην χώρα το 2014. 

 Το ΕΚΑΣ προσπαθούσε το 1996 που θεσμοθετήθηκε να εξασφαλίσει μια σύνδεση των 

συντάξεων και του εισοδήματος των ηλικιωμένων με το μέσο εισόδημα που τότε ήταν 5.208€ 

ενώ το μέσο εισόδημα των ατόμων άνω των 65 ήταν μόλις 3.923€ και για να αντιμετωπίσει τις 

αρνητικές εισοδηματικές επιπτώσεις των νόμων της κυβέρνησης Μητσοτάκη (Ν. 1902/90 και 

2084/92) και του υψηλού πληθωρισμού και για αυτό συνδέθηκε με εισοδηματικά κριτήρια. 

Τα εισοδηματικά δεδομένα όμως έχουν αλλάξει και το 2014 το μέσο εισόδημα ήταν 7.680€ 

και των ατόμων άνω των 65 ελάχιστα μικρότερο 7.667€ και μάλιστα το 2013 το μέσο 

εισόδημα των 65+ ήταν 8.553€, υψηλότερο κατά  178€ από το μέσο εισόδημα που ήταν 

8.371€. Άρα η αναγκαιότητα της βασικής του λειτουργία έχει εξαφανιστεί. 



Πηγή:Eurostat database SILC 2014 

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι ο κίνδυνος φτώχειας των ατόμων 

άνω των 65 που τότε ήταν 33% έναντι μόλις 18% για τον υπόλοιπο πληθυσμό ενώ σήμερα 

είναι 14,9% έναντι του 23,9% του υπόλοιπου πληθυσμού, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 

βασική αιτία θεσμοθέτησης του ΕΚΑΣ έχει απαλειφθεί. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την 

εξέλιξη του γενικού δείκτη κινδύνου φτώχειας στις ηλικίες 0-64 και 65+ από το 1996 έως 

σήμερα και την αναγκαιότητα να υπάρξουν πιο εστιασμένες πολιτικές όπως αυτή του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που η κυβέρνηση θα θεσμοθετήσει άμεσα.  

Πηγή:Eurostat database SILC 2014 

Πέρα από αυτό όμως το ΕΚΑΣ θεσμοθετήθηκε ως ένα εστιασμένο μέτρο όπως και η 

κατώτατη σύνταξη για να διασφαλίζει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για όλους τους 

συνταξιούχους λόγω των χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης που προέβλεπε ο Ν. 2084/92. 

Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η Εθνική Σύνταξη μαζί με την Ανταποδοτική ξεπερνάν 



σε όλα τα επίπεδα μ.ο. εισοδήματος του εργασιακού βίου έως 1.000€ τις συντάξεις του 

Νόμου Ρέππα που εφαρμόζονταν έως 31-12-2014 άρα ούτως η άλλως τα εισοδήματα που 

εξαλείφονται από την κατάργηση του ΕΚΑΣ για πάρα πολλούς συνταξιούχους θα 

αναπληρωθούν από την σταδιακή αύξηση των συντάξεων και τη διατήρηση της 

προσωπικής διαφοράς. 

Λένε: 

Με το νέο νομοσχέδιο θα δουν μείωση έως 30% στα μερίσματα οι Δημόσιοι Υπάλληλοι. 

Απαντάμε: 

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ως το 2013 είχε μηνιαία έσοδα περίπου 

47 εκατ. ευρώ γιατί εισέπραττε ετησίως 145 εκατ. ευρώ από μια σειρά κοινωνικούς πόρους 

που κατήργησε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2014 με αποτέλεσμα τα μηνιαία έσοδα του να 

αντιστοιχούν πλέον σε 39 εκατ. ευρώ ενώ τα «μερίσματα» που αποδίδει να ανέρχονται σε 47 

εκατ. ευρώ γιατί τα μερίσματα του ΜΤΠΥ δυστυχώς δεν αναπροσαρμόστηκαν όπως τα 

μερίσματα των Μετοχικών ταμείων των σωμάτων ασφαλείας με αποτέλεσμα να δημιουργούν 

ετήσιο έλλειμμα 89 εκατ. ευρώ ή καλύτερα να υπολείπονται των σημερινών εσόδων κατά 

18,9%. 

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει η ανάγκη αναπροσαρμογής των μερισμάτων όπως 

έγινε και στα μερίσματα των Μετοχικών ταμείων των σωμάτων ασφαλείας ώστε το ΜΤΠΥ να 

καταστεί βιώσιμο.  

Λένε: 

Με το νέο νομοσχέδιο μειώνονται οι αναπηρικές συντάξεις. 

Απαντάμε: 

Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι θα έχουμε μειώσεις στις αναπηρικές συντάξεις έως και 40%. 

Ο νόμος προβλέπει πράγματι ότι για την εθνική σύνταξη στους συνταξιούχους που 

λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 

79,99% χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης, και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 

και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής. Στους συνταξιούχους του που λαμβάνουν μειωμένη 

σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής 



σύνταξης. Για τους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω χορηγείται το 

πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης.  

Αυτές οι προβλέψεις είναι εφαρμογή του ότι ισχύει για τις σημερινές συντάξεις λόγω 

αναπηρίας στο ΙΚΑ και στα υπόλοιπα ταμεία, κάτι που έχει προσδιοριστεί από το 1951 

Νόμοι 1846/1951 άρθρο 28 παρ. 15 όπου ορίζονται ρητά ότι για τους ανάπηρους με ποσοστό 

αναπηρίας 80% και άνω (βαριά αναπηρία)  χορηγείται το πλήρες ποσό της πλήρους σύνταξης 

που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης του, για τους ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας από 67% 

έως και 79,99% χορηγείται το 75% της πλήρους σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης 

του, και με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το 50% αυτής.  

Λένε: 

Με το νέο νομοσχέδιο αυξάνονται οι εισφορές (37% για τους επιστήμονες και στο 27%  για 

τους αγρότες). 

Απαντάμε: 

Ένα άλλο πολύ μεγάλο ψέμα που κυριάρχησε στα ΜΜΕ είναι οι υπέρογκες επιβαρύνσεις από 

τα ενιαία ποσοστά εισφορών.  Για τους μισθωτούς δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση 

πέραν του 0,5% στην εισφορά για την επικουρική.  

Σε ότι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους επίσης τα 

δεδομένα είναι τελείως ψευδή.  

 Αφαιρούν τις εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα ενώ οι εισφορές έχουν 

αφαιρεθεί ήδη. Έτσι μιλάνε για κάποια εξωπραγματικά ποσά επιβαρύνσεων έως και 

80% που δεν προκύπτουν σε καμία εισοδηματική κατηγορία. Οι εισφορές αφαιρούνται 

από το μεικτό εισόδημα όπως και πολλές άλλες κατηγορίες δαπανών που έμμεσα 

καλύπτουν ανάγκες διαβίωσης των ελεύθερων επαγγελματιών και των 

αυτοαπασχολούμενων πέρα της επαγγελματικής τους ενασχόλησης (κινητά, 

μετακινήσεις, κλπ). Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τις επιβαρύνσεις των 

αυτοαπασχολούμενων και των ελευθέρων επαγγελματιών στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται τα πραγματικά δεδομένα με τον υπολογισμό των εισφορών πλέον του 

φορολογητέου εισοδήματος και τα πραγματικά διαθέσιμα ποσά. 



ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2022-ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2021* 

   ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕ
Ο ΕΙΣΟΔΗΜΑ  

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΜΕΙΚΤΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 
ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, 

ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΩΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ 

ΜΕΙΚΤΟΥ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

       12.000,00 €      3.240,00 €  15.240 € 27,00% 2.640,00 € 770,00 €               6.650 €            8.590 €  56,36% 

       20.000,00 €       5.400,00 €  25.400 € 27,00% 4.400,00 € 946,00 € 10.746 €         14.654 €  57,69% 

       30.000,00 €       8.100,00 €  38.100 € 27,00% 7.300,00 € 1.166,00 € 16.566 €         21.534 €  56,52% 

       40.000,00 €     10.800,00 €  50.800 € 27,00% 11.000,00 € 1.746,00 € 23.546 €         27.254 €  53,65% 

       50.000,00 €     13.500,00 €  63.500 € 27,00% 15.500,00 € 2.226,00 € 31.226 €         32.274 €  50,83% 

       60.000,00 €     16.200,00 €  76.200 € 27,00% 20.000,00 € 2.896,00 € 39.096 €         37.104 €  48,69% 

       70.000,00 €     18.900,00 €  88.900 € 27,00% 24.500,00 € 3.546,00 € 46.946 €         41.954 €  47,19% 

       80.000,00 €     18.986,40 €  98.986 € 23,73% 29.000,00 € 4.596,00 € 52.582 €         46.404 €  46,88% 

       90.000,00 €     18.986,40 €  108.986 € 21,10% 33.500,00 € 5.346,00 € 57.832 €         51.154 €  46,94% 

     100.000,00 €     18.986,40 €  118.986 € 18,99% 38.000,00 € 6.096,00 € 63.082 €         55.904 €  46,98% 

 



 Δεύτερον ενώ γνωρίζουν ότι τουλάχιστον το 81% των αυτοαπασχολούμενων και το 

70% των επαγγελματοβιοτεχνών δεν θα έχει καμία επιβάρυνση λόγω της σύνδεσης 

των εισφορών με το φορολογητέο εισόδημα, αφού το 2014 είχαν δηλώσει λιγότερα 

από 12.000 ευρώ και μπορεί να έχουν και μειώσεις και περίπου το 10% που έχει 

εισοδήματα ως 20.000 ευρώ στην πλειοψηφία του ήδη πλήρωνε αυξημένες εισφορές 

λόγω των πολλών ετών ασφάλισης.  

Για τους αγρότες τα δεδομένα είναι ακόμα πιο ξεκάθαρα αφού το 99,4% δηλώνει 

φορολογητέο εισόδημα μικρότερο από 12.000 ευρώ και παρόλα αυτά μιλάνε για 

λαίλαπα εισφορών για τους αγρότες.  

Έτσι είναι αυταπόδεικτό ότι όταν μιλάνε για συρρίκνωση των εισοδημάτων τα 

παραδείγματά τους αφορούν μόλις το 10% όλων των ελευθέρων επαγγελματιών και 

των αυτοαπασχολούμενων και για λόγους εντυπώσεων αυτά γενικεύονται σε όλους.  

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

ΒΑΣΕΙ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

<12.000 79,20% 81,20% 99,40% 

12.001-20.000 9,90% 6,80% 0,54% 

>20.001 10,90% 12% 0,06% 

 

 Τρίτον δεν λένε τίποτα θετικό για τις αδικίες του παρελθόντος που διορθώνονται και 

την πλήρη εφαρμογή της ισότητας μεταξύ όλων των ασφαλισμένων. Για παράδειγμα 

δεν αναφέρουν ότι μέχρι σήμερα το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τους 

ασφαλισμένους αυτοαπασχόλούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες μετά το 1993 

ήταν συνάρτηση αποκλειστικά των ετών ασφάλισής τους ανεξαρτήτως της οικονομικής 

τους κατάστασης. Αντίθετα για τους ασφαλισμένους πριν το 1993 το ποσό της 

ασφαλιστικής εισφοράς ήταν πάγιο, και μάλιστα για τους αυτοαπασχολούμενους ήταν 

μικρότερο και από αυτό των ασφαλισμένων μεταξύ 1993-2008. Με αυτό το σύστημα 



καταλήγαμε οι νέοι ασφαλισμένοι να καλύπτουν στην πραγματικότητα το 

δημοσιονομικό κενό που άφηναν οι χαμηλές εισφορές των «παλαιών» ασφαλισμένων. 

Αυτό συμβαίνει με το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών. Αντίθετα, η 

πρόταση της κυβέρνησης συναρτά το ύψος των εισφορών με το πραγματικό 

εισόδημα για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του έτους εισαγωγής στην 

ασφάλιση. Έτσι διορθώνουμε την αδικία και συνδέουμε τις εισφορές των 

αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών με τα πραγματικά τους 

εισοδήματα γιατί εκτός από τον περιπτερά που πληρώνει τα ίδια με τον ιδιοκτήτη του 

super market στον ΟΑΕE, έχουμε ακόμα χειρότερες στρεβλώσεις με τον δικηγόρο με 40 

έτη ασφάλισης και την αντίστοιχη πελατεία να πληρώνει για κύρια ασφάλιση μόνο 

1.928,28 € το έτος δηλαδή λιγότερα το νέο συνάδελφο του με 7 έτη ασφάλισης που 

πληρώνει 2.046,36 ευρώ το έτος και που θα λάβουν την ίδια ακριβώς παροχή. 

 Τέταρτον δεν λένε τίποτα για τις ειδικές εκπτώσεις που προβλέπει το νομοσχέδιο από 

50% έως και 5% ανάλογα την κλίμακα του εισοδήματος έτσι ενδεικτικά θα έχουμε 

ακόμα μικρότερες επιβαρύνσεις όπως φαίνονται στα παραδείγματα 



 

Δηλαδή η επιβάρυνση περιορίζεται για το μεταβατικό διάστημα έως το 2021 από το 

55,5% σε 43,12%, από 42,25% που είναι σήμερα, δηλαδή αυξημένη μόλις κατά 

0,87% σε σχέση με φέτος. 

 



Δηλαδή η επιβάρυνση περιορίζεται για το μεταβατικό διάστημα έως το 2021 από το 

54,65% σε 45,9%, από 37,5% που είναι σήμερα, δηλαδή αυξημένη μόλις κατά 8,4% 

σε σχέση με φέτος. 

Λένε: 

Αυξάνετε τις εισφορές (σε ποσοστό έως 100%) και για τους κατοίκους των χωριών με 

πληθυσμό κάτω από 2 χιλιάδες. 

Απαντάμε: 

Στους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, 

οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου υπάγονταν ή θα υπάγονται, βάσει των 

http://www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=Recommended%20content%20logo
http://www.addthis.com/website-tools/overview?utm_source=AddThis%20Tools&utm_medium=image&utm_campaign=Recommended%20content%20logo


γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΓΑ όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, 

εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας ασφαλιστικής τους 

εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης, οι ρυθμίσεις των αντίστοιχων άρθων. Το αυτό ισχύει 

αναλογικά και για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά 

όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT 

δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια καθώς και για 

τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 

2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυρίων 

και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας από έξι 

(6) μέχρι και δέκα (10) δωματίων, σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με βάση τα 

οριζόμενα στο άρθρο 58 Ν. 4144/2013.  

 

 


