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∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ 
Με τις αντικειμενικές αξίες που είχαν τα 
ακίνητα το 2008 θα υπολογιστεί ο φό-
ρος και το 2018, εξαιτίας της αδυναμίας 
συνεννόησης των μελών της επιτροπής 
που ανέλαβαν την αναθεώρησή τους  ΣΕΛ. 10-11

«ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ 
ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
Ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ 
Μιχάλης Τσαµάζ µίλησε στο 
συνέδριο Game Changer - Digital 
Growth για τις νέες τεχνολογίες, 
επισηµαίνοντας ότι ο ψηφιακός 
µετασχηµατισµός της χώρας είναι 
θέµα επιβίωσης  

ΛΑΤΡΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ποιος είναι ο 56χρονος Geoff 
Ballotti, πρόεδρος και διευθύ-
νων σύµβουλος του ξενοδοχει-
ακού οµίλου Wyndham, που 
δηµιουργεί αλυσίδα ξενοδοχεί-
ων στη χώρα µας, µε επίκεντρο 
όµως την Αθήνα

 ΣΕΛ. 9

Τι πρέπει να προσέξουν 6 εκατομμύ-
ρια μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγ-
γελματίες, λίγες ημέρες πριν υποβά-
λουν τις φορολογικές τους δηλώσεις

 ΣΕΛ. 4

 ΣΕΛ. 13

Οδηγός 
επιβίωσης 

για τις 
δηλώσεις

Ε
ως και το 40% της σύντα-
ξής τους αναµένεται να 
χάσουν περίπου 1,3 εκατ. 

συνταξιούχοι µετά τη δέσµευ-
ση της κυβέρνησης να µειώσει 
τη συνταξιοδοτική δαπάνη κα-
τά 1% του ΑΕΠ. Για την περικο-
πή κατά 1,8 δισ. ευρώ άπαξ το 
2019 επιµένουν το ∆ιεθνές Νο-
µισµατικό Ταµείο και η Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα, ωστόσο, σύµφωνα µε έγκυρες πλη-
ροφορίες της Realnews, η κυβέρνηση επιδιώκει 
την εµπροσθοβαρή περικοπή των συντάξεων κα-
τά 0,7%-0,8% το 2019 και 0,2%-0,3% το 2020. 

Οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως και 300 ευρώ 
τον µήνα, καθώς η πλειοψηφία θα κληθεί να ζήσει 
από το 2019 µε 10%-20% µειωµένο εισόδηµα. Οι 
περικοπές, ανάλογα την περίπτωση του ασφαλι-
σµένου, θα ξεκινούν από 10 ευρώ τον µήνα για 
εργαζόµενους µε πολλά έτη ασφάλισης και χα-

µηλές αποδοχές έως 600 ευρώ τον µήνα και θα 
φτάνουν τα 300 ευρώ τον µήνα για ασφαλισµέ-
νους µε λίγα έτη ασφάλισης και υψηλές αποδο-
χές, όπως µητέρες µε ανήλικα τέκνα που συντα-
ξιοδοτήθηκαν στα 50 µε 15 έτη ασφάλισης και 
υψηλό µισθό. Ωστόσο, η περικοπή της προσωπι-
κής διαφοράς που θα διαπιστωθεί στις συντάξεις 
ενδέχεται να µην αρκεί για να καλυφθεί το 1% 
του ΑΕΠ. Στο staff level agreement αναµένεται 
να νοµοθετηθεί και το «πάγωµα» οποιασδήπο-

τε αύξησης στις νέες συντάξεις τουλάχιστον έως 
το 2020. Παράλληλα, στο τραπέζι της διαπραγ-
µάτευσης έχει πέσει και η πρόταση του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείο για περαιτέρω µείωση του 
ανώτατου πλαφόν στις συντάξεις, σε περίπτωση 
που δεν επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. 

Hδη οι συνταξιούχοι έχουν χάσει από 20% 
έως και άνω του 50% του εισοδήµατός τους λό-
γω των 12 περικοπών που έχουν επιβληθεί σε 
κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 2010. 

Ποιοι συνταξιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν έως και 300 ευρώ  ΣΕΛ. 7

«Βαρύς» λογαριασµός για 
1,3 εκατ. συνταξιούχους

τον µήνα από την περικοπή της προσωπικής διαφοράς
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πτωση που δεν επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι. 
Οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως και 300 ευρώ τον µήνα, ενώ 

σύµφωνα µε ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση αντιµέτωποι 
ακόµη και µε οριακές µειώσεις θα βρεθούν περισσότεροι από 
1,3 εκατοµµύριο συνταξιούχοι. Μάλιστα, η συντριπτική πλειο-
νότητα θα κληθεί να ζήσει από το 2019 µε 10%-20% µειωµένο 
εισόδηµα. Οι περικοπές, ανάλογα µε την περίπτωση του ασφα-
λισµένου, µπορούν να ξεκινούν από 10 ευρώ τον µήνα για ερ-
γαζόµενους µε πολλά έτη ασφάλισης και χαµηλές αποδοχές 
έως 600 ευρώ τον µήνα και να φτάνουν τα 300 ευρώ τον µή-
να για ασφαλισµένους µε λίγα έτη ασφάλισης και υψηλές απο-
δοχές, όπως µητέρες µε ανήλικα τέκνα που συνταξιοδοτήθη-
καν στα 50 µε 15 έτη ασφάλισης και υψηλό µισθό. Οι κατηγο-
ρίες των ασφαλισµένων που θα βρεθούν αντιµέτωπες µε νέες 
περικοπές είναι οι εξής:      

f Από 6% έως 8% θα είναι η προσωπική διαφορά που θα δι-
απιστωθεί µεταξύ των «παλαιών» και των «νέων» συντάξεων 
για όσους λαµβάνουν τα κατώτατα όρια του ΙΚΑ (443,77 ευ-
ρώ αντί 486,84 ευρώ µε 15 έτη ασφάλισης) ή προέρχονται από 
«µη ευγενή» ταµεία (830 ευρώ έναντι 885 ευρώ από το ΤΑΕ µε 
36 χρόνια), ενώ µηδαµινές αναµένεται να είναι οι αποκλίσεις 
στους αυτοκινητιστές (810 ευρώ έναντι 815 ευρώ από το ΤΣΑ 
µε 33 χρόνια ασφάλισης).

f Εως και 22% αναµένεται να φτάσει η προσωπική διαφορά 
κατά µέσο όρο για τους ασφαλισµένους στο ΙΚΑ και το ∆ηµό-
σιο µε πολλά έτη ασφάλισης -έως και 40 χρόνια- και µε υψη-
λές αποδοχές. 

f Από 30% έως και 40% αναµένεται να φτά-
σει η προσωπική διαφορά για όσους έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτούνται από το ∆η-
µόσιο µε λιγότερα από 34 χρόνια ασφάλισης ή 
από το πρώην ΤΕΒΕ (λόγω του «µπόνους» των 
220 ευρώ που το Ταµείο ενσωµάτωνε σε όλες 
τις κατηγορίες των συντάξεων, συµπεριλαµβα-
νοµένων και των κατώτατων). 

Σηµειώνεται ότι ήδη οι συνταξιούχοι έχουν 
χάσει από 20% έως και άνω του 50% του ει-
σοδήµατός τους λόγω των 12 περικοπών που 
έχουν επιβληθεί σε κύριες και επικουρικές συ-
ντάξεις από το 2010 (5 σε κύριες συντάξεις και 
7 σε επικουρικές), της επιβολής πρόσθετων ει-
σφορών υπέρ υγείας, της κατάργησης της 13ης 
και 14ης σύνταξης, της αύξησης της εισφοράς 
αλληλεγγύης, της παρακράτησης φόρου, της 
δραστικής µείωσης του αφορολόγητου, αλλά 
και της περικοπής του ΕΚΑΣ.

Στον «πάγο» οι συντάξεις
Η κυβέρνηση αναµένεται να υποχωρήσει στο 
«ψαλίδισµα» της προσωπικής διαφοράς από το 
2019, δεν θα κάνει όµως το ίδιο για τους συ-
νταξιούχους που το ποσό που θα προκύψει µε-
τά τον επανυπολογισµό είναι υψηλότερο από 
αυτό που έπαιρναν. 

Σύµφωνα µε τον νόµο, η σύνταξή τους θα 
έπρεπε να προσαυξάνεται κατά το 1/5 της δι-
αφοράς σταδιακά ισόποσα εντός των 5 ετών 
από την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Κάτι 
τέτοιο δεν θα γίνει τουλάχιστον µέχρι το 2020, 
προκειµένου να µην αυξηθεί η συνταξιοδοτι-
κή δαπάνη.

Στον «πάγο» θα µπουν και οι νέες συντάξεις, 
οι οποίες θα είναι έως και 35% µειωµένες σε σχέ-
ση µε τα ποσά που καταβάλλονταν πριν από 
την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου. Σύµ-
φωνα µε τον Προϋπολογισµό, η εξοικονόµηση 
φτάσει τα 63 εκατ. το 2017 (76,9 σωρευτικά 
τη διετία 2016-17) από τον ιδιωτικό τοµέα και 
23,4 εκατ. από το ∆ηµόσιο (σωρευτικά 31,9). 

Παράλληλα, δεν θα εφαρµοστεί καµία αύ-
ξηση στις συντάξεις τουλάχιστον έως το 2020, 
καθώς «παγώνει» η διάταξη που προέβλεπε ότι 
θα δίνονταν αυξήσεις από 1.1.2017 κατ’ έτος 
µε βάση συντελεστή που διαµορφώνεται κα-
τά 50% από τον συντελεστή του ΑΕΠ και κατά 
50% από τη µεταβολή του ∆είκτη Τιµών Κατα-
ναλωτή του προηγούµενου έτους και δεν υπερ-
βαίνει την ετήσια µεταβολή του ∆είκτη Τιµών 
Καταναλωτή. 

Εσχατη επιλογή για την κάλυψη των απαι-
τούµενων περικοπών είναι η περαιτέρω µείω-
ση των υψηλών συντάξεων, µε τη µείωση του 
ανώτατου πλαφόν. 

Υπενθυµίζεται ότι το ανώτατο πλαφόν 
για κάθε κύρια σύνταξη διαµορφώθηκε 
στα 2.000 ευρώ µεικτά (1.820 ευρώ καθα-
ρά) από 2.304 ευρώ και 3.000 ευρώ καθα-
ρά για πολλαπλές συντάξεις από 3.600 ευρώ. 
Η εφαρµογή των νέων πλαφόν στις υψηλοσυ-
νταξιούχους οδήγησε σε µείωση της συνταξι-
οδοτικής δαπάνης κατά 43,1 εκατ. ευρώ στον 
ιδιωτικό τοµέα και 89,3 εκατ. στο ∆ηµόσιο, συ-
νολικά 132,4 εκατ. ευρώ το 2017. 

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

Ν 
έες περικοπές που θα αγγίξουν και το 
40% στις ήδη καταβαλλόµενες συντά-
ξεις έρχονται το 2019, στο πλαίσιο της 

δέσµευσης της κυβέρνησης για µέτρα 1% του 
ΑΕΠ, δηλαδή 1,8 δισ. ευρώ, από το ασφαλιστι-
κό. Οι δανειστές, κυρίως το ∆ιεθνές Νοµισµατι-
κό Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
επιµένουν η περικοπή να γίνει άπαξ το 2019. 
Ωστόσο, οι πληροφορίες της Realnews αναφέ-
ρουν ότι είναι ισχυρό το σενάριο η περικοπή των 
συντάξεων να γίνει κατά 0,7%-0,8% του ΑΕΠ 
το 2019 και το υπόλοιπο 0,2%-0,3% το 2020. 

Σύµφωνα µε έγκυρες πληροφορίες της «R», 
επειδή η περικοπή της προσωπικής διαφοράς 
που θα διαπιστωθεί στις συντάξεις ενδέχεται να 
µην αρκεί για να καλυφθεί το 1% του ΑΕΠ, στο 
Staff Level Agreement αναµένεται να νοµοθε-
τηθεί και το «πάγωµα» οποιασδήποτε αύξησης 
στις νέες συντάξεις τουλάχιστον έως το 2020. 
Την ίδια στιγµή, στο τραπέζι της διαπραγµά-
τευσης έχει πέσει και η πρόταση του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου για περαιτέρω µείωση 
του ανώτατου πλαφόν στις συντάξεις, σε περί-

Ερχεται µαχαίρι 40% σε 
1,3 εκατ. συνταξιούχους 

νέες
Στον «πάγο» θα 
µπουν και οι 
νέες συντάξεις, 
οι οποίες θα 
είναι έως και 
35% µειωµένες 
σε σχέση µε 
τα ποσά που 
καταβάλλονταν 
πριν από την 
εφαρµογή 
του νόµου 
Κατρούγκαλου

Εως 300 ευρώ τον µήνα θα χάσουν οι συνταξιούχοι. Μείωση και 
του ανώτατου πλαφόν στις συντάξεις περιλαµβάνει το σκληρό πακέτο µέτρων

ΤΟ ∆ΝΤ απαιτεί οι περικοπές 
να γίνουν εφάπαξ το 2019


