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Α
ύξηση στο εισόδηµά τους µε τέσσε-
ρις παρεµβάσεις από τώρα µέχρι και 
το φθινόπωρο θα δουν περισσότεροι 

από 2 εκατοµµύρια συνταξιούχοι, µε την κατα-
βολή αυξήσεων και αναδροµικών που δροµο-
λογεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Την 1η Ιουλίου αναµένεται να εκ-
δοθεί η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρα-
τείας για τα αναδροµικά της περιόδου 2015-
2016, τα οποία διεκδικούν 2 εκατοµµύρια συ-
νταξιούχοι. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν η ευ-
νοϊκή απόφαση για επιστροφή αναδροµικών 
11 µηνών (Ιούνιος ’15-Μάιος ’16) θα αφορά 
το σύνολο των συνταξιούχων ή µόνο τους πε-
ρίπου 250.000 που έχουν καταθέσει αγωγές, 
µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η από-
φαση θα ληφθεί σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο. 
O αρχικός κυβερνητικός σχεδιασµός προβλέ-
πει η καταβολή τους να ξεκινήσει σταδιακά από 
το φθινόπωρο. Ωστόσο, τα νέα δηµοσιονοµι-
κά δεδοµένα που έχει προκαλέσει η πανδηµία 
του κορωνοϊού ενδεχοµένως να ανατρέψουν 
τα σχέδια και η καταβολή να ξεκινήσει από τις 
αρχές του νέου έτους και να ολοκληρωθεί σε 
πολλές δόσεις και σε βάθος τουλάχιστον µιας 
πενταετίας. Από την απόφαση του ΣτΕ εξαι-
ρούνται µόνο περίπου 40.000 νέοι συνταξι-
ούχοι, που βγήκαν στη σύνταξη µετά τον νό-
µο Κατρούγκαλου, οι οποίοι θα λάβουν αύξη-
ση στη σύνταξή τους και αναδροµικά 12 µη-
νών τον προσεχή Οκτώβριο, λόγω των αλλα-
γών στα ποσοστά αναπλήρωσης.

Οι δικαιούχοι
Ολες οι υπόλοιπες κατηγορίες συνταξιούχων 
τίθενται υπό την οµπρέλα της απόφασης του 
ΣτΕ και θα έχουν διπλό όφελος από τις δροµο-
λογούµενες αποφάσεις. Συγκεκριµένα: 

 235.000 συνταξιούχοι στις 9 Ιουλίου θα λά-
βουν τα αναδροµικά των επικουρικών συντάξε-
ων, τρεις µήνες νωρίτερα από την προγραµµα-
τισµένη καταβολή τους στις αρχές Οκτωβρίου. 

 150.000 παλαιοί συνταξιούχοι θα λάβουν τον 
Οκτώβριο αύξηση στην κύρια σύνταξή τους, 
η οποία προκύπτει µε βάση τους νέους συντε-
λεστές αναπλήρωσης του νόµου Βρούτση αλ-
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Αναδροµικά 11 µηνών
µε βάση την επικείµενη
απόφαση του ΣτΕ

ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

λά και µε µια ετήσια δόση των αναδροµικών τους.
 Περίπου 80.000 συνταξιούχοι που παράλληλα εργάζονται θα δουν 

αύξηση στη σύνταξή τους τον Σεπτέµβριο, αφού θα περικόπτεται κα-
τά 30%, αντί για 60% που προβλεπόταν έως τον περασµένο Φεβρου-
άριο. Ταυτόχρονα, θα λάβουν και αναδροµικά από τις συντάξεις του 
Μαρτίου 2020 και µετά. 

1ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Mε εµβόλιµη πληρωµή την Πέµπτη 9 Ιουλίου θα καταβληθούν 

τα αναδροµικά 8 µηνών των αυξήσεων στις επικουρικές συντάξεις. 
Οι αυξήσεις και τα αναδροµικά αφορούν κατά κύριο λόγο περίπου 
235.000 συνταξιούχους που είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότη-
σης έως και τις 31/12/2014. Και αυτό γιατί από 1/1/2015 ισχύει ο νέ-
ος τρόπος υπολογισµού, ο οποίος δεν άλλαξε.

Τα ποσά που αναµένεται να λάβουν οι δικαι-
ούχοι ξεκινούν από 40 ευρώ και φτάνουν τα 
2.300 ευρώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Σύµφωνα µε τον εργατολόγο Μιχάλη Παντε-
λίδη, οι περισσότεροι δικαιούχοι, δηλαδή πε-
ρίπου 162.000, είναι συνταξιούχοι πρώην µι-
σθωτοί του ιδιωτικού τοµέα (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ) και 
θα λάβουν µέσο ποσό αναδροµικών 624 ευ-
ρώ. Τα υψηλότερα ποσά θα δουν πρώην τρα-
πεζοϋπάλληλοι της Αlpha Bank και της πρώην 
Εµπορικής, που δικαιούνται κατά µέσο όρο 
1.680 και 1.560 ευρώ αντίστοιχα.

 Περίπου 21.500 πρώην ναυτικοί δικαιού-
νται αναδροµικά ύψους 1.390 ευρώ κατά µέ-


