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Η κυβέρνηση εκδικείται τους ένστολους από τους οποίους βέβαια γνωρίζει ότι δεν
πρόκειται έτσι ή αλλιώς να δει

ούτε μία ψήφο: Οι μεγαλύτερες μειώσεις στα εισοδήματα επιβαρύνουν ιδιαίτερα
στρατιωτικούς, λιμενικούς, Σώματα Ασφαλείαςκαι μητέρες ανηλίκων που βγήκαν στη
σύνταξη πριν από τα 55 έτη, κάνοντας χρήση ευνοϊκών όρων ή εθελουσίων εξόδων.

Πολύ μεγάλες είναι οι νέες μειώσεις στις συντάξεις και στα εφάπαξ, με αποτέλεσμα σε
ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων οι απώλειες να φθάνουν και το 40%.
Με το νέο τριπλό «ψαλίδι» σε συντάξεις και εφάπαξ εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθεί 1 δισ.
ευρώ ετησίως, ενώ το νέο πακέτο μέτρων αφορά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία πλην ΟΓΑ.
Οι μειώσεις μόνο από τις περικοπές στο εφάπαξ κυμαίνονται από 12.000 ευρώ για τους
δημοσίους υπαλλήλους έως και 35.000 για τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ.
Τη μικρότερη επιβάρυνση έχουν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ καθώς το 80% των συντάξεων που
χορηγεί είναι κάτω από τα 1.000 ευρώ, όριο κάτω από το οποίο δεν προβλέπονται
περικοπές.
Ακόμα δεν έχει διευκρινισθεί αν τα μέτρα αφορούν και αξιωματικούς που έχουν
αποστρατευθεί αναγκαστικά. Συνολικά εκτιμάται ότι το νέο πακέτο περικοπών αφορά
470.000 συνταξιούχους.
Ειδικότερα μειώνονται κατά 20% τα ποσά των συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.200 ευρώ.
Ειδικά για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών, το τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει
τα 1.000 ευρώ θα περικοπεί κατά 40%, εωσότου ο δικαιούχος συμπληρώσει το 55ο. Από τα
55 και μετά, θα ισχύει ο γενικός κανόνας της περικοπής κατά 20% για το σκέλος της
σύνταξης πάνω από τα 1.200.
Παράλληλα, μειώνονται εκ νέου και τα εφάπαξ, κλιμακωτά, από 20% έως και 30%. Η
περικοπή αφορά στο εφάπαξ του Δημοσίου και της ΔΕΗ και θα ισχύσει για όσους έχουν
καταθέσει τα χαρτιά τους για συνταξιοδότηση από 1ης Ιανουαρίου 2010.
Το νέο χαράτσι στις συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ, θα επιβληθεί, εφόσον έχει μειωθεί η
σύνταξη βάσει της ειδικής εισφοράς. Έτσι, εάν μετά και την ειδική εισφορά κάποιος
λαμβάνει σύνταξη 1.500 ευρώ, θα χάσει 60 ευρώ (20% επί των 300) ενώ εάν λαμβάνει 2.000
ευρώ θα χάσει 160.
Από την 1η Νοεμβρίου 2011 θα καταβληθούν μειωμένες μεσοσταθμικά κατά 15%, κατά
περίπτωση έως και κατά 55%, οι επικουρικές συντάξεις απ' όσα Ταμεία έχουν άμεσα
ταμειακά αλλά και αναλογιστικά ελλείμματα. Η περικοπή θα αφορά και τους ήδη
συνταξιούχους.
Η μείωση θα εξαρτάται από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κάθε Ταμείο και στο
ΕΤΕΑΜ, το επικουρικό του ΙΚΑ, με 650.000 ασφαλισμένους, οι περικοπές θα φτάσουν το
15%.
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