
Μακελειό στις συντάξεις μετά τις εκλογές! 
 

Ιδού 15 μέτρα του νέου Μνημονίου (ν. 4336/2015) 

 

Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής. 
Το σύστημα συντάξεων λόγω Μνημονίων καταρρέει. Το σημερινό επίπεδο 
συντάξεων δεν είναι εγγυημένο. Τα δύο πρώτα Μνημόνια (ν. 3845/2010 και ν. 
4046/2012) επιτάχυναν την κατάρρευση με πιο βασικές αιτίες την ανεργία, τη 
μείωση των μισθών-εισφορών, το ληστρικό για τα Ταμεία PSI και τη μείωση 
της κρατικής επιχορήγησης στο μισό! 

Το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015), αν δεν ακυρωθεί, θα βάλει ταφόπλακα στο 
ελληνικό σύστημα συντάξεων. Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις 
εκλογές, θα προβεί άμεσα σε περικοπές στις κύριες, επικουρικές συντάξεις 
καθώς και στα εφάπαξ. Το τρίτο Μνημόνιο, που έχει ενσωματώσει και τα δύο 
προηγούμενα (ν.4336/2015 σελ. 1014) προβλέπει μείωση της κρατικής 
επιχορήγησης κατά 1% (1,8 δις €), γεγονός που θα οδηγεί σε μόνιμη μείωση 
των κύριων συντάξεων. 

Οι 15 πιο σημαντικές παρεμβάσεις που θα πλήξουν, μετά τις εκλογές, 
όλες τις συντάξεις (κύριες και επικουρικές), όλους τους συνταξιούχους 
(παλιούς και νέους) και όλα τα Ταμεία ανεξαιρέτως, είναι οι παρακάτω: 

1. Χορήγηση της κατώτατης σύνταξης και του ΕΚΑΣ (μέχρι την κατάργησή 
του το 2019) μόνο σε όσους συνταξιούχους έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος 
της ηλικίας τους, με περικοπή του μη ανταποδοτικού μέρους (καταβολή μόνο 
του «οργανικού» μέρους-ν. 4336/2015 σελ.981). Το μέτρο αυτό θα επιφέρει 
μείωση έως και 40% σε χιλιάδες πρόωρα συνταξιοδοτουμένους με τις 
προϋποθέσεις των ελαχίστων ορίων (4.500 ένσημα), δηλαδή στις 
χαμηλότερες συντάξεις. 

2. Αύξηση της εισφοράς των συνταξιούχων για τον κλάδο υγείας από 4 σε 6% 
και επέκταση της παρακράτησής της για πρώτη φορά και στις επικουρικές 
συντάξεις, που έως σήμερα δεν κατέβαλαν αντίστοιχη εισφορά. Η συνολική 
επιβάρυνση για τους συνταξιούχους ανέρχεται στα 854 εκατ. € το χρόνο 
(άρθρο 1 παρ. 31 ν. 4334/2015). 

3. Ενοποίηση όλων των επικουρικών Ταμείων στο ΕΤΕΑ και εφαρμογή της 
«ρήτρας μηδενικού ελλείμματος», με συνέπεια την ανά τρίμηνο περικοπή 
των  επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ των Ταμείων που θα στερούνται της 
κρατικής ενίσχυσης από 1-1-2015 (άρθρο 1 παρ. 28 ν. 4334/2015). Τα 
περισσότερα Ταμεία δεν θα αντέξουν, οι επικουρικές συντάξεις θα 
εξαϋλωθούν και σε βάθος τριετίας θα καταργηθούν! 

4. Πάγωμα της κατώτερης σύνταξης στη σημερινή ονομαστική της αξία ως το 
2021 (ν. 4336/2015 σελ. 982). Το μέτρο αυτό αφορά 509.000 συνταξιούχους 



του ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν ήδη χάσει το 23,5% της αγοραστικής τους δύναμης 
την τελευταία περίοδο (14,3% από τις μειώσεις των συντάξεων και 9,2% από 
τον πληθωρισμό). 

5. Μειώσεις στις συντάξεις του ΟΓΑ για όλους όσους δεν έχουν καταβάλει 
εισφορές και για όσους λαμβάνουν την κατώτερη σύνταξη. Επανυπολογισμός 
«με νέο τρόπο» όλων των αγροτικών συντάξεων που θα φέρει σημαντικές 
μειώσεις στις περισσότερες (το μέτρο αφορά 690.301 δικαιούχους). 

6. Σταδιακή μείωση των δικαιούχων του ΕΚΑΣ έως την κατάργησή του το 
τέλος του 2019. Το μέτρο αυτό αφορά 300.000 συνταξιούχους, οι οποίοι 
αμέσως θα περιπέσουν σε κατάσταση ακραίας φτώχειας. 

Σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο, άμεσα προωθείται η κατάργηση του ΕΚΑΣ 
για το 20% των δικαιούχων με τα αναλογικά υψηλότερα εισοδήματα (το μέτρο 
αφορά 60.000 συνταξιούχους). 

7. Άμεση εφαρμογή του ν.3863/2010 με νέο τρόπο υπολογισμού των κύριων 
συντάξεων (εγγυημένη από το κράτος μόνο η βασική σύνταξη ύψους σήμερα 
360 € και ανταποδοτική μόνο σύνταξη). Η εφαρμογή του ν. 3863/2010, όπως 
επιτάσσει το τρίτο Μνημόνιο, θα έχει δραματικές μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις στο επίπεδο των συντάξεων, κυρίως των αναπηρικών, πολλές 
από τις οποίες θα πέσουν ακόμη και κάτω από τα 100 € (άρθρο 2 ν. 
3863/2010). Για την επόμενη δεκαετία οι μειώσεις θα εγγίζουν ετησίως τα 20-
60 € στις μηνιαίες μέσες κύριες συντάξεις. Το βασικό ζήτημα για την 
εφαρμογή του ν.3863/2010 είναι τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης που 
προβλέπει, γεγονός που θα επιφέρει περαιτέρω μείωση. 

8. Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ώστε, από το 2022 και μετά, οι 
προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση θα είναι ή το 62ο έτος της ηλικίας με 40 
έτη ασφάλισης ή 12.000 μέρες ασφάλισης ήτο 67ο έτος της ηλικίας με 
τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 15 έτη ασφάλισης. 

9. Η αύξηση των ορίων ηλικίας, από 1-1-2022 σταθερά και ανά τριετία, μετά 
το 67ο έτος, με βάση το προσδόκιμο της ηλικίας του γενικού πληθυσμού, με 
συνέπεια τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο τέλος της δεκαετίας του 2020 
να αγγίζουν τα 69 έτη (ν. 4336/2015 σελ. 982). 

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω ρυθμίσεων, δηλαδή η επίτευξη του 
αδύνατου στόχου των 12.000 ημερών ασφάλισης (40 χρόνια έτη 
ασφαλισμένης εργασίας!) και η αύξηση των ορίων ηλικίας πάνω από τα 67 
έτη μετά την 1-1-2022, με θρυμματισμένη την αγορά εργασίας, θα οδηγήσει 
στη στέρηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το 80% των γυναικών και 
των νέων εργαζομένων. 

10. Αύξηση της ποινής για χρήση του δικαιώματος πρόωρης 
συνταξιοδότησης από 6% ανά έτος σε 16%(!) για το διάστημα της επέκτασης 
του ορίου ηλικίας σε σχέση με τα σημερινά όρια. 



11. Αύξηση του ύψους των εισφορών στους απασχολουμένους και τους 
αγρότες που τις κατέβαλαν μέχρι τώρα βάσει των εισοδηματικών κλάσεων και 
εισαγωγή εφεξής του συστήματος εισφορών ανάλογα με το εισόδημά τους! 
Αυτό θα συνεπιφέρει άμεσα αύξηση των εισφορών τους έως και 20% σε 
όσους αυτοαπασχολούμενους εμφανίζουν λίγο υψηλότερα εισοδήματα. 

12. Σταδιακή κατάργηση όλων των εξαιρέσεων χρηματοδότησης Ταμείων 
από τον κρατικό προϋπολογισμό και εναρμόνιση των ασφαλιστικών 
εισφορών και των παροχών, με τη δομή και τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ για 
όλα τα Ταμεία από 1-7-2015. Τα μέτρα αυτά θα επιφέρουν αυξήσεις των 
εισφορών σε ΟΓΑ, ΝΑΤ και ΟΑΕΕ, αφού θα επέλθει δραματική περικοπή της 
επιχορήγησης στον ΟΓΑ (σήμερα εγγίζει το 80% των εσόδων του), στο ΝΑΤ 
(σχεδόν το 90% των εσόδων του) και στον ΟΑΕΕ (πάνω από το 50% των 
εσόδων του). 

13. Κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων (π.χ. αγγελιόσημο) που ακόμη 
λαμβάνουν κάποια Ταμεία μέχρι 31-10-2015. Αυτό θα επιφέρει δραστικές 
αυξήσεις στις εισφορές ή μεγάλες μειώσεις των παροχών. Το μέτρο αυτό θα 
έχει άμεση επίπτωση σε μια σειρά από Ταμεία που εισπράττουν έσοδα μέσω 
φόρων υπέρ τρίτων. 

14. Ολοκλήρωση της ενοποίησης των Ταμείων με εξομοίωση των νομικών 
διατάξεων και των προϋποθέσεων παροχών σε πρώτη φάση, ώστε να είναι 
εφικτή η λειτουργία ΕΝΟΣ μόνο Ταμείου ως το τέλος του 2016. Το μέτρο αυτό 
θα επιφέρει μείωση μεν του διοικητικού κόστους, θα προκαλέσει όμως 
ταυτόχρονα πολλά λειτουργικά προβλήματα και ισοπέδωση των παροχών 
προς τα κάτω. 

15. Οι αλλαγές προς το χειρότερο στο ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση οφειλών 
στα Ασφαλιστικά Ταμεία σε βάρος των 300.000 οφειλετών (ρυθμίστηκαν 
οφειλές 5,66 δις €). Οι αλλαγές αυτές χειροτέρευσαν τους όρους 
αποπληρωμής, έπληξαν τα οικονομικά της Κοινωνικής Ασφάλισης και 
στέρησαν τη δυνατότητα οικονομικής επανεκκίνησης χιλιάδων επιχειρήσεων 
και αυτοαπασχολουμένων. 

 


