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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
Άρθρο 24: Ενισχύονται οι συντελεστές της ανταποδοτικής σύνταξης από τα 30έτη και πάνω
μέχρι τα 40. Παρ΄όλα αυτά, όσο υψηλότερες είναι οι συντάξιμες αποδοχές τόσο χαμηλότερο είναι
το τελικό ποσοστό (μαζί με την Εθνική Σύνταξη) που θα αποδοθεί ως σύνταξη.

Προτείνουμε :
α) Να ορισθεί ως κατώτατο ποσό σύνταξης που θα αποδίδεται το 80% των αποδοχών.
β) Τα ποσοστά αναπλήρωσης μετά τα 40 έτη να παραμείνουν στο 2,55 όπως στην τελευταία
κλίμακα (37-40)
Άρθρο 27 : Απασχόληση συνταξιούχων.
Το ποσοστό μείωσης της σύνταξης σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχων (30%) να έχει
εφαρμογή από την έναρξη του Νόμου Κατρούγκαλου και να εξαιρεθούν όσοι απασχολούνταν ήδη
πριν το Νόμο Κατρούγκαλου.
Επίσης , κατάργηση εισφοράς κατά 50% μετά τα 40 χρόνια.
Βάσει της διάταξης της παρ.13 του άρθρου 39 του Ν4387/2016 πολλοί είχαν αιτηθεί την μείωση.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει διεκπεραιωθεί κανένα αίτημα, να επιλυθεί το ζήτημα στο νέο
Νομοσχέδιο δίνοντας το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης με αναδρομική ισχύ σε όσους
ασφαλισμένους το επιθυμούν.
Άρθρο 45: Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
Να επανέλθει το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015 (3%
για τον εργαζόμενο και 3% για τον εργοδότη) με την ψήφιση του νέου Νομοσχεδίου και όχι
μετά τις 31/5/2022 όπως ορίζει.
Να νομοθετηθεί ακόμη ότι θα υπολογίζεται ξεχωριστά από την κύρια σύνταξη.
Επίσης, η προσαύξηση για τους μικροσυνταξιούχους να είναι όχι 0,075 αλλά 0,095
ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Να θεσμοθετηθεί 13η σύνταξη (το κοινωνικό μέρισμα να γίνει 13 η σύνταξη).
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