
Ο Καναδικός φορέας έχει εξαγγείλει την αρχή τροποποιήσεων  της  νομοθεσίας που διέπει 
το Καναδικό Σχέδιο Συντάξεων (CPP), οι οποίες ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 2019  και 
θα ολοκληρωθούν σε μια περίοδο 7 ετών. Σύμφωνα με την πληροφόρηση που μας παρείχε  
ο Καναδικός φορέας οι αλλαγές αυτές δεν  πρόκειται να επηρεάσουν την εφαρμογή των 
συμβάσεων που έχει υπογράψει ο Καναδάς με άλλες χώρες. Αποσκοπούν στην 
διαμόρφωση ευνοϊκότερων ποσών σύνταξης για τους δικαιούχους. 
 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς των μεταρρυθμίσεων είναι η αύξηση του ποσού 
αναπλήρωσης εισοδήματος, το οποίο σήμερα είναι στο 25% του μέσου όρου εισοδημάτων 
που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια εργασίας  ενός εργαζομένου. Οι  αλλαγές που 
έχουν σχεδιασθεί στοχεύουν στην  αύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης από το 25% στο 
33% για τους μελλοντικούς συνταξιούχους. 
 
Το ποσοστό της εισφοράς για το CPP είναι σήμερα στο 9,9% επί των εισοδημάτων που 
προκύπτουν από την εργασία με ανώτατο ποσό αυτό που ορίζεται από το Ετήσιο Ποσό 
Συντάξιμων Εσόδων (YMPE) . Οι εισφορές καταβάλλονται  ισόποσα από τον εργοδότη 
(4,95%) και τον εργαζόμενο (4,95%) ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες  καταβάλλουν το 9,9% 
της  εισφοράς. Το ποσοστό εισφοράς θ’ αυξηθεί από 9,9% στο 11% μεταξύ του 2019 και 
2023 χρονική περίοδος κατά την οποία οι εργοδότες θα καταβάλουν 1% υψηλότερη 
εισφορά και οι αυτοαπασχολούμενοι θα καταβάλουν 2% επιπλέον.  
 
Το Ετήσιο Ποσό Συντάξιμων Εσόδων, που σήμερα  είναι σχεδόν ίσο με τον μέσο μισθό στον 
Καναδά, θ’ αυξηθεί  το 2024 και 2025 κατά 14% μετά από τον υπολογισμό του 
πληθωρισμού. Το ποσοστό της εισφοράς θα οριστεί στο 11,9% των εισόδων στο επίπεδο 
του σημερινού Ετήσιου Ποσού  Συντάξιμων Εσόδων και στο 8% των επιπρόσθετων 
εισοδημάτων.  
 
Επίσης, υπάρχουν αλλαγές και στο καθεστώς συνταξιοδότησης  λόγω χηρείας. Σήμερα, οι  
συντάξεις  χηρείας  δικαιούχων που είναι κάτω των 45 ετών, οι οποίοι  δεν έχουν βαθμό 
ανικανότητας  και δεν  έχουν εξαρτώμενα τέκνα,  υπόκειται σε μειώσεις. Οι επιζώντες, οι 
οποίοι είναι κάτω των 35 ετών,  έχουν δικαίωμα να λάβουν αυτή την σύνταξη μετά τα  65 
τους.   Από τον Ιανουάριο του 2019, αυτές οι προϋποθέσεις δεν θα ισχύουν.0 
  Κάθε ασφαλισμένος του οποίου ο σύζυγος ή ο σύντροφος έχει καταβάλει επαρκείς 
εισφορές στο σύστημα συντάξεων (CPP) θα έχει δικαίωμα για σύνταξη χηρείας. Αυτό 
συμπεριλαμβάνει και τα άτομα των οποίων ο σύζυγος ή σύντροφος επιζών σύζυγος ή 
σύντροφος  απεβίωσε πριν το 2019.  


