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Μύθος  
η... αναπλήρωση 

του ΕΚΑΣ
Πάνω από 630.000 συνταξιούχοι έχουν μειώσεις 
έως 60% στις αποδοχές τους από το «μαχαίρι» σε 

μερίσματα, επικουρικές, αλλά και στο ΕΚΑΣ, που οι 
ειδικοί λένε ότι δεν πρόκειται να αναπληρωθεί ποτέ

νταξης που θα εφαρμοστούν βάσει του Ν. 4387/2016 (έως και 
120% για τις χαμηλές συντάξιμες αποδοχές).

Ο πρώην υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης ανα-
φέρει στην «R»: 
f Ενας συνταξιούχος που είχε ασφαλιστεί στο ΙΚΑ για 20 χρό-
νια ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.000 ευρώ αποδοχές, με 
το παλιό σύστημα έπαιρνε μέχρι σήμερα χωρίς ΕΚΑΣ 536 ευ-
ρώ και με το ΕΚΑΣ έφτανε τα 766 ευρώ. Με το νέο σύστημα της 
«εθνικής» και «ανταποδοτικής» σύνταξης θα πάρει σύνταξη 504 
ευρώ χωρίς ΕΚΑΣ. Απώλεια 262 ευρώ. 
f Ενας ασφαλισμένος με 16 χρόνια ασφάλισης στο ΙΚΑ με το 
προηγούμενο καθεστώς θα λάμβανε την κατώτατη κύρια σύντα-
ξη των 486 ευρώ και 121 ευρώ επικουρική, αλλά και ΕΚΑΣ 170 
ευρώ. Συνολικό μηνιαίο εισόδημα 777 ευρώ. Με τον νέο νόμο 
θα λάβει 346 ευρώ εθνική σύνταξη, 104 ευρώ ανταποδοτική και 
61 ευρώ επικουρική, ενώ χάνει το ΕΚΑΣ. Συνολικό μηνιαίο εισό-
δημα 511 ευρώ. Απώλεια 266 ευρώ τον μήνα.

Οσον αφορά την καθολική καταβολή του Κοινωνικού Εισοδή-
ματος Αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου του 2017, οι εδικοί 
επισημαίνουν ότι αυτή η ενίσχυση δεν αφορά συνταξιούχους, 
αλλά άπορους. 

Το επίδομα για κάθε μεμονωμένο ενήλικα θα είναι 200 ευρώ 
τον μήνα, εφόσον δεν έχει άλλη πηγή εσόδων. Σε περίπτωση που 
ο δικαιούχος έχει κάποιο άλλο εισόδημα, το κράτος θα συμπλη-
ρώνει το ποσό μέχρι τα 200 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ενήλικα σε 
ένα νοικοκυριό θα καταβάλλονται επιπλέον 100 ευρώ, ενώ για 
κάθε ανήλικο μέλος θα καταβάλλονται επιπλέον 50 ευρώ. Μια 
τετραμελής οικογένεια θα μπορεί να λάβει οικονομική ενίσχυση 
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Π
άνω από 420.000 συνταξιούχοι πήραν 
ήδη λιγότερα χρήματα στα χέρια τον 
Ιούνιο, με το «μαχαίρι» στο ΕΚΑΣ και τα 

μερίσματα του Δημοσίου, ενώ άλλες 210.000 
θα δουν από τον επόμενο μήνα μειωμένες τις 
επικουρικές συντάξεις τους έως 40%.

Τους 163.000 έφτασαν οι συνταξιούχοι στους 
οποίους είτε κόπηκε το ΕΚΑΣ, είτε μειώθηκε δρα-
στικά. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της 
Realnews, 143.000 συνταξιούχοι έχασαν το 
προνοιακό επίδομα, ενώ σε άλλους 20.000 δι-
καιούχους μειώθηκε. Υπήρχαν βέβαια και ελά-
χιστες εξαιρέσεις - 571 άτομα είδαν μικρές αυ-
ξήσεις στο ποσό που λάμβαναν. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, το ΕΚΑΣ 
περικόπηκε σε διπλάσιο αριθμό δικαιούχων. Αν 
και η αρχική συμφωνία προέβλεπε την κατάρ-
γηση του ΕΚΑΣ στο 20% των δικαιούχων, τελι-
κά το επίδομα κόβεται από το 40% των δικαι-
ούχων. Το επίδομα ελάμβαναν μέχρι πρότινος 
380.000 χαμηλοσυνταξιούχοι.

Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι που εισέ-
πρατταν 810 ευρώ (580 ευρώ κύρια σύνταξη 
και 230 ευρώ ΕΚΑΣ) βρήκαν χθες στους λογα-
ριασμούς τους 420 ευρώ. Κανονικά θα έπρεπε 
να τους έχουν κατατεθεί 580 ευρώ, αλλά πα-
ρακρατήθηκε και η πρώτη δόση επιστροφής 
του ΕΚΑΣ του Ιουνίου.

Τα νέα ποσά ΕΚΑΣ για το έτος 2016 για 
όσους λαμβάνουν πλήρη σύνταξη διαμορ-
φώνονται στα:
f 230 ευρώ για εισόδημα έως 7.216 ευρώ.
f 172,50 ευρώ για εισόδημα από 7.216,01 
μέχρι 7.518 ευρώ.
f 115 ευρώ αν έχουν εισόδημα 7.518,01 μέ-
χρι 7.720 ευρώ.
f 57,50 ευρώ για εισόδημα 7.720,01 μέχρι 
7.972 ευρώ. 

Οριστική απώλεια
Θα αναπληρωθεί, όμως, κάποια στιγμή η απώ-
λεια του ΕΚΑΣ; Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλι-
ση αντικρούουν τον ισχυρισμό του υπουργεί-
ου Εργασίας ότι οι επιπτώσεις από τη σταδια-
κή κατάργηση του ΕΚΑΣ θα μετριαστούν από 
τα υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης του 
αθροίσματος εθνικής και ανταποδοτικής σύ-

έως 400 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, το επίδομα θα δοθεί σε περίπου 40.000 
οικογένειες, δηλαδή περίπου 87.000 άτομα. Οι 
αιτήσεις για την καταβολή του επιδόματος πι-
λοτικά σε 30 δήμους της χώρας θα ξεκινήσουν 
έως τις 20 Ιουλίου, ενώ οι λογαριασμοί των δι-
καιούχων αναμένεται να πιστωθούν έναν μήνα 
μετά την αίτηση λήψης του επιδόματος. 

Και νέες μειώσεις
Οσο για τις επικουρικές συντάξεις, 210.000 
ασφαλισμένοι θα δουν τις νέες μειώσεις έως 
40% στον λογαριασμό τους στις 2 Αυγούστου. 
Είναι όσοι παίρνουν κάθε μήνα άθροισμα κύρι-
ας και επικουρικής σύνταξης πάνω από 1.300 
ευρώ μεικτά, δηλαδή 1.170 καθαρά, και ταυ-
τόχρονα συνταξιοδοτήθηκαν με λίγα έτη ασφά-
λισης και υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης. Εκτι-
μάται πως θα θιγούν επικουρικές συντάξεις 
άνω των 170 ευρώ (καθαρό ποσό). Οι κατα-
βαλλόμενες επικουρικές θα επανυπολογιστούν 
με το νέο σύστημα και με αναπλήρωση συντά-
ξιμων αποδοχών 0,45% κατ’ έτος (18% στην 
40ετία). Στον υπολογισμό του ορίου προστα-
σίας (1.300 ευρώ μεικτά) δεν συμπεριλαμβά-
νονται τα μερίσματα. Οι περικοπές έχουν ανα-
δρομική ισχύ από τον Ιούνιο και θα γίνει παρα-
κράτηση του ποσού που δεν κόπηκε τους δύο 
προηγούμενους μήνες. 

Μειώσεις από 10% έως και 60% είδαν στα 
μερίσματά τους περίπου 259.000 συνταξιού-
χοι του Δημοσίου, ενώ χωρίς μέρισμα έμει-
ναν άλλοι 26.000 συνταξιούχοι ειδικών κατη-
γοριών (όπως χήρες, άγαμες θυγατέρες). Οι 
περικοπές των μερισμάτων που καταβάλλει το 
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ισχύ-
ουν αναδρομικά από την 1/1/2016, στο πλαί-
σιο της εφαρμογής ρήτρας μηδενικού ελλείμ-
ματος, και θα είναι μόνιμες.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του Ταμείου, η επι-
στροφή των επιπλέον ποσών που είχαν λάβει 
οι συνταξιούχοι τους προηγούμενους μήνες 
(όταν τα μερίσματα καταβάλλονταν σε μηνι-
αία βάση) θα γίνει μέσω παρακρατήσεων στις 
δύο επόμενες πληρωμές, τον Σεπτέμβριο και 
τον Δεκέμβριο. Να σημειωθεί ότι σε εφαρμο-
γή του νέου τρόπου υπολογισμού το κατώτα-
το μέρισμα δεν θα ξεπερνά τα 23 ευρώ, ένα-
ντι 58 ευρώ πριν από τις περικοπές, ενώ το μέ-
σο καταβαλλόμενο μέρισμα θα είναι στα 82,50 
ευρώ, έναντι 150,88 ευρώ.

Ο πρώην υπουργός 
Εργασίας Γιώργος Κου-
τρουμάνης δίνει παρα-
δείγματα για τις απώ-
λειες από το ΕΚΑΣ


