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ετησίως. Η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Εφη Αχτσιόγλου, ερωτηθείσα για το θέ-
µα, αναφέρει στη Realnews ότι «όσο οι διασκέψεις του δικαστη-
ρίου βρίσκονται ακόµα σε εξέλιξη, είναι αδόκιµο και αντιδεο-
ντολογικό να κάνω το οποιοδήποτε σχόλιο για µια από-
φαση που στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει και που 
οι µόνες πληροφορίες γι’ αυτήν προέρχονται από πα-
ράνοµες διαρροές». 

Εµφανής αδικία
Προς επίρρωση των ενστάσεων του Συµβουλί-

ου της Επικρατείας, τα στοιχεία από τις πρώ-
τες αποφάσεις έκδοσης συντάξεων αποκα-
λύπτουν συρρίκνωση των αποδοχών των 
συνταξιούχων µέσω ενός αναλογικά άδι-
κου νέου συστήµατος, στο οποίο όσοι 
έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές 
λαµβάνουν τελικά χαµηλότερες συντά-
ξεις. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται συ-
γκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, η 
οποία το 2021 θα διαµορφωθεί στο 13% 
του ΑΕΠ, έναντι 17% πριν από την εφαρ-
µογή του νόµου. 

Περικοπές έως και 358 ευρώ τον µήνα 
θα δουν υψηλόµισθοι ασφαλισµένοι που 
έχουν καταβάλει εισφορές για περισσότε-

ρα από 30 χρόνια. Την ίδια στιγµή, πριµο-
δοτούνται ασφαλισµένοι µε αποδοχές χα-
µηλότερες των 700 ευρώ και µόλις 20 χρό-
νια ασφάλισης, όπου µε τον νέο τρό-
πο υπολογισµού θα πάρουν αύξηση 
στις συντάξεις τους από 30 έως και 80 
ευρώ. Ο νόµος Κατρούγκαλου δηµι-
ουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων 
µε µεγάλες απώλειες έως και 30% για 
όσους έχουν µηνιαίες αποδοχές που 
ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ, αλλά και 
αυξήσεις για όσους αµείβονται µε λι-

γότερα από 700 ευρώ. Η πλειοψηφία 
των νέων συντάξεων κυµαίνεται κοντά 

στα 700 ευρώ, ακόµη και όταν οι συνταξι-
οδοτικές αποδοχές ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ. 

Ειδικοί τονίζουν ότι το νέο καθεστώς ευνοεί την 
απόκρυψη µέρους των αποδοχών των εργαζοµέ-
νων και σε καµία περίπτωση δεν πριµοδοτούνται 
όσοι αποφασίσουν να παραµείνουν στην αγο-
ρά εργασίας και πέραν των 40 ετών ασφάλισης. 
Οπως επισηµαίνουν στην «R», έως το 2020 περί-
που 200.000 ασφαλισµένοι που θα αποχωρήσουν 
από την εργασία θα υποστούν περικοπές που σε 
ορισµένες περιπτώσεις θα αγγίξουν και το 30%.

Ακόµη, κρίνουν ιδιαίτερα υψηλό το ανώτατο όριο ασφα-
λιστέων αποδοχών των 5.860,80 ευρώ τόσο για την κύ-
ρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση σε σχέση µε το 
τελικό ποσό της σύνταξης που θα λάβει ο ασφαλισµένος.

Τεράστια ψαλίδα
Η «R» αποκαλύπτει απόφαση συνταξιοδότησης ασφαλισµέ-
νης από τη Γενική ∆ιεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία µε συντάξιµο 
µισθό 1.300 ευρώ θα λάβει περίπου 700 ευρώ σύνταξη 
µε 28 χρόνια ασφάλισης. Στα έγγραφα που έχουν αποστα-
λεί στην ασφαλισµένη γίνεται ο υπολογισµός της σύντα-

ξης µε δύο τρόπους. Μάλιστα, µε τον νόµο Κατρούγκαλου 
το τελικό ποσό της σύνταξης είναι αυξηµένο κατά 7,92 ευρώ. 

Αναλυτικότερα, πρόκειται για δηµόσια υπάλληλο, η οποία µε-
τά από 28 χρόνια ασφάλισης και µε αναγνώριση πλασµατικού 
χρόνου παιδιών 4 µήνες και συντάξιµο µισθό 1.300 ευρώ µε το 
παλαιό καθεστώς θα λάµβανε σύνταξη 704,68 ευρώ, ενώ µε το 
νέο θα λάβει 384 ευρώ βασική σύνταξη και 328 ευρώ αναλογι-
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Ο
ι στρεβλώσεις και οι ανι-
σότητες που δηµιουρ-
γεί ο νόµος Κατρού-

γκαλου όσον αφορά τα ποσο-
στά αναπλήρωσης των νέων συ-
ντάξεων, σε σχέση µε το ύψος 
των ασφαλιστικών εισφορών που 
έχουν καταβάλει οι ασφαλισµέ-
νοι, αναµένεται να τεθούν στο 
επίκεντρο των επόµενων συνε-
δριάσεων του Συµβουλίου της 
Επικρατείας (ΣτΕ), ενόψει της 
σύνταξης της οριστικής του 
απόφασης για τον Ν. 4387/16. 
Την ίδια στιγµή, ο νόµος θίγει 
και τους ήδη συνταξιούχους 
(παλιούς ασφαλισµένους), οι 
οποίοι θα υποστούν µειώσεις 
έως 18% από τον Ιανουάριο 
του 2019 λόγω της προσω-
πικής διαφοράς που θα δι-
απιστωθεί µετά τον επανυ-
πολογισµό τους. 

Το οικονοµικό επιτε-
λείο και οι δανειστές πε-
ριµένουν το πλήρες κεί-
µενο και την τεκµηρίωση 
του ΣτΕ, καθώς η συνταξι-
οδοτική δαπάνη αποτελεί ση-
µαντική παράµετρο για το πρωτο-
γενές πλεόνασµα και την έξοδο από το µνηµό-
νιο. Υπενθυµίζεται ότι ο νόµος Κατρούγκαλου 
συµπεριέλαβε όλες τις µνηµονιακές περικοπές, 
ακόµη και αυτές που είχαν κριθεί αντισυνταγ-
µατικές από τη ∆ικαιοσύνη, οι οποίες θα επιβά-
ρυναν τον Προϋπολογισµό κατά 2,6 δισ. ευρώ 

«Ψυχρολουσία» για 
τους νέους συνταξιούχους
Βαθύ χάσµα, προς 
επίρρωση των 
ενστάσεων του ΣτΕ, 
µε πριµοδότηση 
των χαµηλόµισθων 
και µειώσεις-σοκ στις 
συντάξεις για όσους 
αµείβονταν µε πάνω 
από 1.300 ευρώ, 
αποκαλύπτουν οι 
πρώτες εκδόσεις νέων 
συντάξεων. Επιπλέον, 
οι παλιοί συνταξιούχοι 
θα δουν περικοπές 
λόγω της προσωπικής 
διαφοράς από την 
1η Ιανουαρίου 2019 

κή σύνταξη µε ποσοστό αναπλήρωσης 25,16%. 
Στον αντίποδα, ασφαλισµένος µε 40 έτη 

ασφάλισης µε 10.800 ηµέρες ασφάλισης και 
συντάξιµες αποδοχές 2.806,60 ευρώ, µε το πα-
λαιό καθεστώς θα έπαιρνε 1.958,14 ευρώ τον 
µήνα. Με την εφαρµογή του νόµου Κατρού-
γκαλου η σύνταξή του θα µειωθεί στα 1.599,54 
ευρώ (εθνική σύνταξη 384 ευρώ και ανταπο-
δοτική σύνταξη 1.215,54 ευρώ) µε συντελε-
στή αναπλήρωσης 43,31%. Η µηναία απώλεια 
θα είναι 358,6 ευρώ, καθώς η σύνταξή του θα 
υποστεί µείωση 18,3%.

Ευνοηµένος είναι ασφαλισµένος µε 25 έτη 
ασφάλισης και κατοχύρωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος µε 4.500 ηµέρες ασφάλισης και 

συντάξιµες αποδοχές 1.454,24 ευρώ όπου µε 
το παλαιό καθεστώς θα έπαιρνε 614,25 ευρώ 
τον µήνα. Με την εφαρµογή του νόµου Κατρού-
γκαλου η σύνταξή του θα αυξηθεί στα 686,92 
ευρώ (εθνική σύνταξη 384 ευρώ και ανταπο-
δοτική σύνταξη 302,92 ευρώ) µε συντελεστή 
αναπλήρωσης 20,83%. Μηναίο κέρδος 72,67 
ευρώ, αύξηση 11,83%.

Οι ασφαλισµένοι που θα βρεθούν αντιµέτω-
ποι µε µειώσεις ακόµη και 30% (οι εκπρόσωποί 
τους έχουν ήδη προσφύγει στο ΣτΕ) είναι κυ-
ρίως δηµόσιοι υπάλληλοι µε περισσότερα από 
30 χρόνια υπηρεσίας, ασφαλισµένοι στο πρώην 
ΤΕΒΕ που κατέβαλαν υψηλές εισφορές, έµποροι 
ασφαλισµένοι στο ΤΑΕ µε περισσότερα από 30 
χρόνια ασφάλισης, αυτοαπασχολούµενοι για-
τροί, πολιτικοί µηχανικοί και δικηγόροι, ασφα-
λισµένοι στο ΙΚΑ µε αποδοχές άνω των 1.500 
ευρώ και 30 χρόνια ασφάλισης. 
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Περικοπές έως και 358 ευρώ τον µήνα 

Ο ΝΟΜΟΣ Κατρούγκαλου πλήττει όσους 
έχουν πολλά έτη ασφάλισης και υψηλές 
εισφορές
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