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Α
πό την «προκρούστεια κλίνη» ανα-
μένεται να περάσουν τη νέα χρονιά 
1,7 εκατομμύρια κύριες συντάξεις, με 

τους ασφαλισμένους να είναι αντιμέτωποι με 
νέες μειώσεις, το ύψος των οποίων εκτιμάται 
από 10% έως και 40% τον μήνα. Οπως επιση-
μαίνουν στη Realnews ειδικοί στην κοινωνική 
ασφάλιση, το 70% των συνταξιούχων -χωρίς 
σε αυτό να περιλαμβάνονται 620.000 αγρότες- 
κινδυνεύουν να χάσουν από 50 έως και 400 
ευρώ τον μήνα μετά τον επανυπολογισμό των 
συντάξεών τους, που πρέπει να ολοκληρωθεί 
έως το τέλος του 2017. Μετά και την εξάλειψη 
της «προσωπικής διαφοράς» και την εφαρμο-
γή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντά-
ξεων (σ.σ.: από τον Μάιο του 2016), η πλει-
ονότητα των υψηλών συντάξεων θα κυμαίνε-
ται μόλις από 500 έως 1.000 ευρώ.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η 
«προσωπική διαφορά» που θα διαπιστωθεί 
αναμένεται να αγγίξει τα 3,6 με 4 δισ. ευρώ. 

Οπως, άλλωστε, είναι ήδη γνωστό, σε περί-
πτωση που δεν τηρηθούν οι δημοσιονομικοί 
στόχοι και δεν επιβεβαιωθούν τα πρωτογενή 
πλεονάσματα από τη Eurostat, αναμένεται να 
ενεργοποιηθεί αυτόματα ο «κόφτης» περιορι-
σμού της συνταξιοδοτικής δαπάνης, όπως επα-
νειλημμένα έχουν ζητήσει οι δανειστές και κυ-
ρίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 

Οι συνταξιούχοι που δεν κινδυνεύουν ανέρ-
χονται μόλις σε 500.000, με μηνιαίες αποδο-
χές από 550 έως 700 ευρώ, που έχουν περισ-
σότερα από 30 χρόνια ασφάλισης, οι συντά-
ξεις χηρείας που θα εξακολουθήσουν να κα-
ταβάλλονται στο ύψος που είναι σήμερα, ενώ 
άγνωστο παραμένει τι μέλλει γενέσθαι με τις 
αναπηρικές συντάξεις, εάν δηλαδή θα επανυ-
πολογιστούν κι αυτές. Σύμφωνα με την εγκύ-
κλιο οδηγία του αρμόδιου υφυπουργού Κοι-
νωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, έως 
τα τέλη του 2017 θα έχουν επανυπολογιστεί 
οι συντάξεις και τον Ιανουάριο του 2018 θα 
αποτυπωθούν στα ενημερωτικά σημειώματα 
των συνταξιούχων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της κοινω-
νικής ασφάλισης:
f Από 6% έως 8% θα είναι η προσωπική δι-
αφορά που θα διαπιστωθεί μεταξύ των «πα-
λαιών» και των «νέων» συντάξεων για όσους 
λαμβάνουν τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ (443,77 
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σης ή από το πρώην ΤΕΒΕ (λόγω του «μπό-
νους» των 220 ευρώ που το ταμείο ενσωμά-
τωνε σε όλες τις κατηγορίες των συντάξεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των κατώτατων). 
Οπως αναφέρει ο πρώην υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Κουτρου-
μάνης, στην «R», συνταξιούχος του ΟΑΕΕ, που 
προέρχεται από το πρώην ΤΕΒΕ, με συντάξι-
μες αποδοχές 650 ευρώ και 20 χρόνια ασφά-
λισης σε περίπτωση που κοπεί η προσωπική 
διαφορά θα χάσει το 35% της σύνταξής του, 
δηλαδή θα κληθεί να επιβιώσει με 422,5 ευρώ. 

Πώς υπολογίζεται  
η «προσωπική διαφορά»
Ποσό αναφοράς για τον καθορισμό της προ-
σωπικής διαφοράς είναι η καθαρή προ φό-
ρου σύνταξη που λαμβάνει σήμερα ο συντα-
ξιούχος, μετά τις μνημονιακές περικοπές που 
έχει υποστεί. 

Ο επανυπολογισμός των συντάξεων θα πραγ-
ματοποιηθεί διαχωρίζοντας τις αποδοχές των 
ασφαλισμένων σε δύο μέρη: 
f Το ένα μέρος θα προκύπτει από την εθνική 
σύνταξη (ανάλογα με τα έτη ασφάλισης από 
15 έως 20 έτη από 345,6 ευρώ έως 384 ευρώ). 
f Το δεύτερο από την ανταποδοτική σύντα-
ξη, που θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος 
αποδοχών του ασφαλισμένου σε σημερινές 
τιμές και θα πολλαπλασιάζεται με συγκεκρι-
μένα ποσοστά αναπλήρωσης ανάλογα με τα 
έτη ασφάλισης. 

Η διαφορά που προκύπτει ανάμεσα στο πα-
λιό προ φόρου ποσό (ενσωματώνονται όλες 
οι προηγούμενες μνημονιακές μειώσεις) με 
το σημερινό προ φόρου ποσό θα λογίζεται 
ως «προσωπική διαφορά» του συνταξιούχου. 

Η προσωπική διαφορά, σύμφωνα με τον 
ισχύοντα νόμο, συμψηφίζεται από 1.1.2019 
κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με 
την εκάστοτε αύξηση των νέων συντάξεων. 
Ωστόσο, οι δανειστές επιμένουν σε άμεση εξά-
λειψή της σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι 
μνημονιακοί στόχοι. Σε επανυπολογισμό ανα-
μένεται να μπουν όλες οι συντάξεις που εκδό-
θηκαν πριν από τις 12/5/2016. Από τον επανυ-
πολογισμό εξαιρούνται οι συντάξεις του ΟΓΑ 
και της Τραπέζης της Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Δημήτρη Μπούρ-
λο, οι διαφορές, μετά τον επανυπολογισμό των 
καταβαλλόμενων συντάξεων (με βάση τα νέα 
χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης της αντα-
ποδοτικής σύνταξης και την προσθήκη της εθνι-
κής σύνταξης), μπορεί να είναι οριακές για 
όσους είχαν χαμηλές αποδοχές και λίγα χρό-
νια ασφάλισης σε ταμεία που δεν έδιναν μπό-
νους (π.χ. στο ΤΑΕ ή στο ΤΣΑ), όμως για τους 
περισσότερους είναι μεγάλες αν συγκριθούν 
οι παλαιές και οι νέες συντάξεις.

Παραδείγματα
fΑσφαλισμένος στο Δημόσιο με 35 έτη ασφά-
λισης και συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ σή-
μερα, μετά τις μνημονιακές μειώσεις, παίρνει 
1.087 ευρώ με τον νόμο Κατρούγκαλου και 
τώρα θα πάρει 890 ευρώ. Μείωση 197 ευρώ. 
fΑσφαλισμένη στο Δημόσιο που αποχώρη-
σε ως μητέρα ανηλίκου με 30 έτη ασφάλισης 
και συντάξιμες αποδοχές στα 1.200 ευρώ, με-
τά τις μνημονιακές περικοπές παίρνει 752 ευ-
ρώ. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα πάρει 
700 ευρώ. Μείωση 52 ευρώ.
fΑσφαλισμένη στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΑΕ) με 
15 έτη ασφάλισης σε μεσαία κατηγορία ασφά-
λισης μετά τις μνημονιακές περικοπές παίρνει 
473 ευρώ. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού θα 
πάρει 403 ευρώ. Μείωση 70 ευρώ. 
fΑσφαλισμένος στο ΙΚΑ που αποχώρησε στα 
67 με 6.000 ένσημα και συντάξιμες αποδοχές 
1.000 ευρώ, μετά τις μνημονιακές περικοπές 
παίρνει 512 ευρώ. Με τον νέο τρόπο υπολο-
γισμού θα πάρει 542 ευρώ. Αύξηση 30 ευρώ. 

Οι συνταξιούχοι που δεν 
κινδυνεύουν ανέρχονται 
μόλις σε 500.000, με 
μηνιαίες αποδοχές από 550 
έως 700 ευρώ

ευρώ αντί 486,84 ευρώ με 15 έτη ασφάλισης) 
ή προέρχονται από «μη ευγενή» ταμεία (830 
ευρώ έναντι 885 ευρώ από το ΤΑΕ με 36 χρό-
νια), ενώ μηδενικές αναμένεται να είναι οι απο-
κλίσεις στους αυτοκινητιστές (810 ευρώ έναντι 
815 ευρώ από το ΤΣΑ με 33 χρόνια ασφάλισης).
fΕως και 22% αναμένεται να φτάσει η «προ-
σωπική διαφορά», κατά μέσο όρο, για τους 
ασφαλισμένους στο ΙΚΑ και το Δημόσιο με 
πολλά έτη ασφάλισης έως και 40 χρόνια και 
υψηλές αποδοχές. 
f Από 30% έως και 40% αναμένεται να φτά-
σει η «προσωπική διαφορά» για όσους έχουν 
συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτούνται από το 
Δημόσιο με λιγότερα από 34 χρόνια ασφάλι-

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οδηγία του 
αρμόδιου υφυπουργού Κοινωνικής 
ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, έως τα 
τέλη του 2017 θα έχουν επανυπολογιστεί 
οι συντάξεις και τον Ιανουάριο του 2018 
οι αλλαγές θα αποτυπωθούν στα ενημε-
ρωτικά σημειώματα των συνταξιούχων


