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Συνάντηση με την 
Πρόεδρο του ΕΤΑΤ 

Το Προεδρείο του Συλλό-

γου μας συναντήθηκε 

στις 28/1/2016 με την 

Πρόεδρο του ΕΤΑΤ κα 

Αφρ.Χαρίση προκειμένου 

να συζητήσουν θέματα 

που αφορούν τους συνα-

δέλφους του Ταμείου. 

Το θέμα του ΕΤΑΤ το 

χειρίζεται ο Σύλλογος 

υπεύθυνα και θα σας ενη-

μερώσουμε εγκαίρως 

σχετικά.  

 

Μειώσεις έως 30% στις επικουρικές - Πλαφόν 2.500 για πολ-
λαπλές συντάξεις 
 

Αντιμέτωπη τόσο με τις κοινωνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό της 

χώρας, όσο και με τις ασφυκτικές πιέσεις των δανειστών για το α-

σφαλιστικό βρίσκεται η κυβέρνηση, που εξετάζει εναλλακτικά σχέδια, 

προκειμένου να κάμψει τις ενστάσεις που έχουν διατυπώσει οι θε-

σμοί. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέ-

πει μειώσεις από 2% έως 30% σε περισσότερες από 800.000 επικουρικές 

συντάξεις άνω των 150 ευρώ, ως αντιστάθμισμα της αύξησης των ασφαλι-

στικών εισφορών, που η τρόικα απορρίπτει. 

Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του 

πλαφόν σε όσους παίρνουν πολλές συντάξεις, ώστε η συγκεκριμένη κατη-

γορία συνταξιούχων να μην λαμβάνει πάνω από 2.500 ευρώ μηνιαίως. Το 

εν λόγω μέτρο, αφορά περισσότερους από 400.000 συνταξιούχους. 

Νέο αλαλούμ με τις αποδείξεις - Να μαζεύουμε τις χάρτι-
νες μέχρι να υπάρξει ρύθμιση για το πλαστικό χρήμα 
 
Αδυναμία ακόμη και σήμερα να ξεκαθαρίσει το καθεστώς που θα 
ισχύει με το αφορολόγητο και τις αποδείξεις, δηλώνει ο αρμόδιος 
υπουργός, παρά τις εξαγγελίες που έχει κάνει εδώ και μήνες για 
ριζικές αλλαγές και χρήση του πλαστικού χρήματος. Σχεδόν 1,5 
μήνα μέσα στο 2016 και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πρέπει να κά-
νουν. Αν πρέπει να μαζεύουν χάρτινες αποδείξεις, αν πρέπει να 
πληρώνουν με πλαστικό χρήμα και πώς τελικά θα κερδίσουν το 
«μπόνους» του αφορολόγητου.. 
«Οι συναλλαγές με κάρτες και μέσω τραπεζών που θα χτίζουν το αφο-

ρολόγητο θα είναι υποχρεωτικές» είπε ο υπουργός, αλλά αυτό θα ξεκι-

νήσει μετά τη ρύθμιση, ως τότε θα πρέπει να συγκεντρώνουμε κανονι-

κά τις απλές αποδείξεις για να μην έχουμε πρόβλημα. 

“Ως προς το αφορολόγητο ο υπουργός ανέφερε ότι για το 2016 οι πολί-

τες πρέπει για την ώρα να μαζεύουν τις αποδείξεις τις χάρτινες και όταν 

έρθει η ρύθμιση θα πρέπει να συλλέγουν τις ηλεκτρονικές. 

Προς κατάργηση 

τα χαρτονομίσματα 

των 500 ευρώ. 

Υπέρ της απόσυρσης 

από την κυκλοφορία 

των χαρτονομισμά-

των των 500 ευρώ 

τάχθηκε το μέλος του 

Εκτελεστικού Συμ-

βουλίου της Ευρωπα-

ϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας (ΕΚΤ) Μπε-

νουά Κερέ, προσθέτο-

ντας ότι η ΕΚΤ εξε-

τάζει ενεργά και θα 

αποφασίσει σύντομα 

για το θέμα αυτό.  


