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Η Public Issue ιδρύθηκε το 2001.

Εξειδικεύεται στην πολιτική και εκλογική έρευνα κοινής γνώμης, στην κοινωνική έρευνα, στην 

έρευνα Μέσων και στην έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή. 

Είναι μέλος της WAPOR (World Association for Public Opinion Research), της ESOMAR (European

Society for Opinion and Marketing Research) & του ΣΕΔΕΑ (Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων 

& Ερευνών Αγοράς).

Στοιχεία επικοινωνίας

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 16, 116 35, Αθήνα, t: +30 210 7575000,  f: +30 210 7575100, 

w: www.publicissue.gr, e: info@publicissue.gr
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Τα νέα φορολογικά μέτρα που άρχισαν να ισχύουν από τα τέλη Ιουνίου, ως αποτέλεσμα της

πρόσφατης νομοθετικής μεταρρύθμισης στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα

(Ν.4387/2016), έχουν προκαλέσει μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου και

ιδιωτικού τομέα, καθώς και στις συντάξεις.

Οι μειώσεις αυτές οφείλονται σε έναν συνδυασμό αλλαγών στη φορολογική πολιτική, όπως

είναι η μείωση του αφορολόγητου εισοδήματος, οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και την

εισφορά αλληλεγγύης, οι μειώσεις του ΕΚΑΣ και των επικουρικών συντάξεων. Αφορούν δε, τους

μισθούς άνω των 617 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα και μισθούς δημοσίου και συντάξεων άνω των

720 ευρώ. Επιπλέον, το μέγεθος των κρατήσεων εξαρτάται από το μηνιαίο εισόδημα του

φορολογούμενου και από τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Σύμφωνα με πανελλαδική, τηλεφωνική έρευνα της Public Issue, που πραγματοποιήθηκε σε

δείγμα 1.000 ατόμων τον Ιούλιο, το 50% των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το

67% των συνταξιούχων είδαν μειώσεις στο μηνιαίο εισόδημά τους. Τα ποσοστά αυτά

αντιστοιχούν σε 1.186.0001 μισθωτούς και 1.784.0002 συνταξιούχους αντίστοιχα (Διαγράμματα

1 & 2) και, συνολικά, σχεδόν σε 3.000.000 άτομα (2.973.000). Ο εν λόγω αριθμός αντιστοιχεί στο

35% του συνολικού εκλογικού σώματος3 ή στο 53% των ψηφισάντων στις τελευταίες

βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου 20154.

Γίνεται, επομένως, σαφές ότι οι νέες οικονομικές επιβαρύνσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση

των έμμεσων φόρων, επηρεάζουν ένα σημαντικότατο τμήμα του πληθυσμού, γεγονός που θα

έχει -αναπόφευκτα- ευρύτερες πολιτικές επιπτώσεις.

1 Προβολή στον πληθυσμό των μισθωτών, με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Α’ τριμήνου 2016 της ΕΛΣΤΑΤ,

http://www.statistics.gr
2 Προβολή στον πληθυσμό των συνταξιούχων, με βάση την 26η έκθεση Μηνιαίας Απεικόνισης Συνταξιοδοτικών

Παροχών και Προνοιακών Επιδομάτων (Ιούλιος, 2015) του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων

«ΗΛΙΟΣ», www.idika.gr/files/26η_εκθεση_ΗΛΙΟΣ_final.pdf
3 Με βάση τη δημογραφική εκτίμηση της Public Issue.
4 Στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν 5.566.295 άτομα. Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελέσματα εκλογών,

http://ekloges.ypes.gr

Πόσους αφορούν οι περικοπές μισθών και συντάξεων, μετά 

το νέο ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό νόμο (Ν.4387/2016)
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Ναι

50%Όχι

48%

Χωρίς 

γνώμη

2%

1.186.000

Αριθμός μισθωτών,
με βάση την Έρευνα απασχόλησης 

Εργατικού Δυναμικού (Α’ τρίμηνο 2016)*:

2.371.900
*Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Υπέστησαν περικοπές μισθού

τον τελευταίο μήνα, (ναι/όχι)*

Δ.1. Πόσους μισθωτούς αφορούν οι περικοπές του νέου 

ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού νόμου (Ν.4387/2016)

Εκτίμηση αριθμού μισθωτών* 

που θίγονται:* Πηγή: Public Issue, 7/2016

* Προβολή στον πραγματικό 

πληθυσμό μισθωτών της ΕΛΣΤΑΤ
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Ναι

66%

Όχι

27%

Χωρίς 

γνώμη

7%

1.784.000

Αριθμός συνταξιούχων,
με βάση την 26η έκθεση Μηνιαίας Απεικόνισης 

Συνταξιοδοτικών Παροχών και Προνοιακών
Επιδομάτων (Ιούλιος, 2015)*: 

2.663.345
*Πηγή: Ενιαίο Σύστημα Ελέγχου και Πληρωμών 

Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ»

Υπέστησαν περικοπές συντάξεων

τον τελευταίο μήνα, (ναι/όχι)*

Δ.2. Πόσους συνταξιούχους αφορούν οι περικοπές του νέου 

ασφαλιστικού/συνταξιοδοτικού νόμου (Ν.4387/2016)

Εκτίμηση αριθμού συνταξιούχων * 

που θίγονται:
* Πηγή: Public Issue, 7/2016

* Προβολή στον πραγματικό πληθυσμό 

συνταξιούχων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου 

και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ»

67%



www.publicissue.gr


