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Στα 2,3 δισ. ευρώ η μηνιαία δαπάνη για τις συντάξεις Ιανουαρίου 

Στα 956,83 ευρώ ανέρχεται το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντάξεις 

γήρατος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΗΛΙΟΣ του υπουρ-

γείου Εργασίας, η μηνιαία δαπάνη για την πληρωμή 4.526.172 συντά-

ξεων ανέρχεται σε 2.338.764.679,54 ευρώ. Ο αριθμός των συνταξιού-

χων ανέρχεται σε 2.654.198 άτομα.  

Νέες συμφωνίες 

του Συλλόγου στο 

τομέα της Υγείας 

Νέα συμφωνία του συλ-

λόγου με τις κλινικές: 

ΙΑΣΩ GENERAL 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Κλινική ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

Καβάλας 

Κλινική ΕΛΕΥΘΩ   

Χίου με απορρόφηση 

του 20% της ΑΧΑ. 

Λεπτομέρειες στην ι-

στοσελίδα μας σύντομα 

Επτά νέα μέτρα για συντάξεις 
 

1. Σταδιακή «κάλυψη» των απωλειών που έχουν υποστεί οι συντάξεις με πρώτο «συμβολικό» 

βήμα την επαναφορά της 13ης σύνταξης (δώρο Χριστουγέννων) στις κύριες συντάξεις που δεν ξε-

περνούν τα 700 ευρώ. 

2. Επιβολή νέων πόρων-«φόρων» υπέρ του Ασφαλιστικού με βάση τις προτάσεις που είχε υπο-

βάλει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και θα κληθεί να υλοποιήσει από τη θέση του νέου γ.γ. Κοι-

νωνικών Ασφαλίσεων ο Γ. Ρωμανιάς (ΑΝΕΛ). 

3. Κατάργηση της ρήτρας «μηδενικού ελλείμματος» και της ρήτρας θανάτου (καταβολή μειωμέ-

νου ποσού αν ο συνταξιοδοτούμενος επιλέγει να μεταβιβαστεί μετά τον θάνατό του η σύνταξη χηρεί-

ας) στις επικουρικές συντάξεις καθώς και της πρόβλεψης για αυξομειώσεις, ανά τρίμηνο, ανάλογα 

με τα οικονομικά των Ταμείων. 

4. Αλλαγή του μαθηματικού τύπου με βάση τον οποίο υπολογίζονται τα εφάπαξ έτσι ώστε να μην 

προκύπτουν μεγάλες μειώσεις. 

5. Αποποινικοποίηση των οφειλών των ελεύθερων επαγγελματιών προς τον ΟΑΕΕ. Ο αναπλη-

ρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλης ανακοίνωσε ακόμη ότι θα διευρυνθεί το 

δικαίωμα επιλογής (περισσότερων από δύο) χαμηλότερων ασφαλιστικών κατηγοριών και ασφαλί-

στρων και θα αυξηθεί πάνω από τις 20.000 ευρώ το επιτρεπόμενο όριο οφειλής για την καταβολή 

σύνταξης σε οφειλέτες. 

6. Συνέχιση της καταβολής των αναπηρικών συντάξεων έως ότου οι ενδιαφερόμενοι 

«περάσουν» από την κρίση των ΚΕΠΑ και επίσπευση έκδοσης των αποφάσεων για τα ποσοστά 

αναπηρίας. 

7. Επαναχορήγηση της σύνταξης των 360 ευρώ του ΟΓΑ στους ομογενείς. 
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