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τονωθεί το διαθέσιμο εισόδημα και να ανασάνουν τα 
νοικοκυριά. Σημειώνεται ότι πέρυσι είχε δοθεί ενίσχυ-
ση 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους με εισοδη-
ματικά κριτήρια, προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κά-
θε εξαρτώμενο μέλος του φορολογουμένου. Το βοή-
θημα έλαβαν 800.000 ευάλωτοι συνταξιούχοι και το 
κόστος είχε ανέλθει συνολικά σε 205 εκατ. ευρώ. Δι-
καιούχοι ήταν όσοι είχαν ετήσιο ατομικό φορολογη-
τέο εισόδημα έως 7.200 ευρώ (600 ευρώ μηνιαίως) 
και ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 

14.400 ευρώ, ενώ η συνολική φορολογητέα αξία της 
ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορούσε 
να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 200.000 
ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ είχε επανέλθει η 13η σύνταξη που χορηγήθηκε με 
προοδευτικότητα, ώστε να λάβουν όλοι την ενίσχυση, 
η οποία κυμαινόταν από 380 έως 400 ευρώ. Οι συ-
νταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ έλαβαν 
το 100% της σύνταξής τους, δηλαδή μια πλήρη κύ-
ρια σύνταξη. Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη 501-

600 ευρώ έλαβαν το 70% της σύνταξής τους. 
Οι συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη 601-
1.000 ευρώ πήραν το 50% της σύνταξής τους, 
ενώ όσοι είχαν μεικτή κύρια σύνταξη πάνω από 
1.000 ευρώ έλαβαν το 30% της σύνταξής τους. 

Πάντως, σε όποια μορφή και να δοθεί η ενί-
σχυση, είναι βέβαιο ότι δεν θα κατάσχεται στα 
χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλι-
ση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμ-
ψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορο-
λογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 
ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νο-
μικά πρόσωπα αυτών, τα ασφαλιστικά ταμεία 
και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Περιορισμός προσωπικής 
διαφοράς 
Πέρα, όμως, από την οικονομική ενίσχυση των 
χαμηλοσυνταξιούχων, επί τάπητος έχει τεθεί 
και ο περιορισμός της προσωπικής διαφοράς, 
προκειμένου να δουν περισσότεροι συνταξι-
ούχοι αύξηση με την έλευση του 2023. Ηδη, 
ο e-ΕΦΚΑ αναζητεί τους περίπου 1,2 εκατ. συ-
νταξιούχους που θα δουν αύξηση στη σύντα-
ξή τους από 5% έως 6%. Οι αρμόδιοι υπάλ-
ληλοι έχουν ήδη λάβει εντολή να «τρέξει» το 
πρόγραμμα για τον εντοπισμό των συνταξιού-
χων που έχουν προσωπική διαφορά - και μά-
λιστα ανά εισοδηματική κατηγορία. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, θα γίνει πλήρης καταγραφή 
με βάση τις μηνιαίες απολαβές, κατηγοροποι-
ημένες ανά 100 ευρώ (π.χ. 500 έως 600 ευρώ, 
600 έως 700 ευρώ κ.ο.κ.), προκειμένου να δια-
πιστωθεί ποιοι συνταξιούχοι και σε ποια εισο-
δηματική κατηγορία θα δουν αύξηση. Η κατα-
γραφή των απολαβών των συνταξιούχων, ενό-
ψει της επικείμενης αύξησης από την 1η Ιανου-
αρίου του 2023, αποτελεί βασική παράμετρο 
για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού τον 
ερχόμενο Οκτώβριο. 

Προβληματισμός
Στο οικονομικό επιτελείο υπάρχει προβληματι-
σμός γιατί εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι 
-και δη αυτοί με τις χαμηλότερες συντάξεις, έως 
τα 700 ευρώ– δεν θα δουν σημαντική αύξηση 
στις απολαβές τους το 2023, παρά τη σημαντι-
κή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, εξαι-
τίας της ύπαρξης προσωπικής διαφοράς. Την 
ίδια στιγμή, περίπου 850.000 συνταξιούχοι με 
υψηλές αποδοχές κατά κύριο λόγο έχουν προ-
σωπική διαφορά και δεν θα δουν αύξηση στο 
εισόδημά τους με τη νέα χρονιά. Πρόκειται κυ-
ρίως για παλαιούς συνταξιούχους, πριν από τις 
12 Μαΐου 2016, που δεν θα δουν ονομαστι-
κή αύξηση. Επίσης, για όσους συνταξιοδοτή-
θηκαν μεταξύ 13/5/2016 και 31/12/2018 δεν 
εφαρμόστηκε πλήρως ο νόμος Κατρούγκαλου 
και έτσι διατηρούν και αυτοί μέρος της προσω-
πικής διαφοράς. Το οικονομικό επιτελείο εξετά-
ζει το ενδεχόμενο περιορισμού του ύψους της 
προσωπικής διαφοράς, προκειμένου τα επόμε-
να έτη να αυξηθεί και το δικό τους εισόδημα. 
Επί τάπητος έχει τεθεί ακόμη και η κατάργηση 
της προσωπικής διαφοράς, όμως κάτι τέτοιο πα-
ρουσιάζει νομικά κωλύματα και φαίνεται ανέ-
φικτο υπό τις σημερινές συνθήκες.

αύξηση
Στο οικονομικό 
επιτελείο 
αναζητούν 
δημοσιονομικό 
χώρο και για 
τον περιορισμό 
της προσωπικής 
διαφοράς για 
όσους έχουν 
υψηλές συντάξιμες 
αποδοχές, ώστε 
να λάβουν αύξηση 
από την 1η 
Ιανουαρίου  
του 2023

Οι υπουργοί Εργασίας 
και Οικονομικών, 
Κωστής Χατζηδάκης 
και Χρήστος 
Σταϊκούρας


