
Θα «κοπούν» ή όχι οι κύριες 

συντάξεις που ήδη καταβάλ-

λονται ή θα καταβληθούν σε 

όσους συνταξιοδοτηθούν με 

το παλαιό καθεστώς; 

 

Ο νόμος επιβάλλει την πε-

ρικοπή, από τώρα έως τις 

31/12/2018, κάθε κύριας 

σύνταξης που ξεπερνά 

σήμερα τα 2.000 ευρώ μει-

κτά και τις 3.000 ευρώ 

«καθαρά», εφόσον ο συ-

νταξιούχους λαμβάνει πε-

ρισσότερες συντάξεις. Οι 

υπόλοιπες κύριες συντάξεις 

θα διατηρηθούν στο ύψος 

τους, αλλά, μέχρι τις 

31/12/2018, θα επανυπολο-

γιστούν με τους νέους κανό-

νες που θα ισχύσουν για τις 

νέες συντάξεις και είναι 

άγνωστο τι θα συμβεί, στη 

συνέχεια, με τις προσωπι-

κές διαφορές οι οποίες θα 

προκύψουν.  

Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3604327, 210 3606071 
Fax: 210 3606347 
e-mail: ssalpha8@otenet.gr 
Site: www.ssalpha.gr 

Newsletter του Συλλόγου 

Συνταξιούχων της Alpha Bank 
Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016 Newsletter No 98 

Συντακτική Επιτροπή: 
 

Γιάννης Ιορδανίδης 
Οδυσσέας Ρομπάκης 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
 

 

 οcean 

 

 

 

Αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή 

των φορολογικών δηλώσεων 

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υπο-

βολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, μετά από τα προβλή-

ματα που παρουσιάστηκαν και τις συνεπακόλουθες καθυστερήσεις στην 

έναρξη υποβολής των δηλώσεων.  

Θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις και τι θα γίνει με τις εκκρεμείς και τις 

νέες; 

Ολες οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις θα επανυπολογιστούν με 

χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45% επί των συντάξιμων αποδο-

χών για κάθε έτος δηλαδή στα 35 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης θα 

είναι 15,75% έναντι του 20% - 45%) και θα «κοπούν» σε ποσοστά που θα 

καθοριστούν (έως 25% σύμφωνα με εκτιμήσεις) διαφυλάσσοντας το μεικτό 

εισόδημα του συνταξιούχου από κύρια + επικουρική έως τα 1.300 ευρώ 

«μεικτά» τον μήνα (1.170 ? 1.180 ευρώ καθαρά). Το ίδιο φαίνεται ότι θα 

ισχύσει για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης (αν και υπάρχουν θολά 

σημεία) ενώ οι νέες θα υπολογίζονται με τον ίδιο κανόνα για τον χρόνο 

ασφάλισης έως τις 31/12/2014 και χωρίς προκαθορισμένο ποσοστό ανα-

πλήρωσης για τα επόμενα χρόνια. Ολες οι επικουρικές θα απειλούνται, 

ωστόσο, με μειώσεις... διαρκείας εφόσον υπάρχουν ελλείμματα (θα λει-

τουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης) ενώ εντός έξι μηνών θα 

εκδοθεί και ενιαίος κανονισμός για τις παροχές. 

Ποιο Ταμείο θα χορηγεί την κύρια σύνταξη ; 

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο θα ενοποιηθούν όλα τα ταμεία κύριας ασφά-

λισης καθώς και το ΕΤΑΤ που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή σε τραπεζοϋπαλλήλους, θα εί-

ναι το μοναδικό ταμείο από την 1/1/2017. Στον ΕΦΚΑ θα μεταφερθούν και όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία των σημερινών Ταμείων. 

Πώς θα υπολογιστούν οι συντάξεις που εκκρεμούν; 

Τόσο οι εκκρεμείς όσο και εκείνες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πριν από τη δημοσίευση 

του νέου νόμου στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, θα ισχύσουν ευνοϊκότεροι όροι (το καθεστώς 

έως 31/12/2014), δηλαδή θα υπολογιστούν με υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και με βάση τις 

αποδοχές της καλύτερης 5ετίας (π.χ. στο ΙΚΑ). 


