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κά 8 µηνών, που αντιστοιχούν σε 2.100 ευρώ 
για την κύρια σύνταξη και 600 ευρώ αναδρο-
µικά για την επικουρική. Οι συνταξιούχοι που 
είχαν αναλάβει εργασία πριν από την έναρξη 
ισχύος του νόµου Κατρούγκαλου (πριν από τις 
13 Μαΐου του 2016) και εξαιρούνται από το 
ψαλίδι του 60%, υπαγόµενοι στο προγενέστε-
ρο καθεστώς, διατηρούν το ισχύον καθεστώς 
έως την 1η Μαρτίου του 2022.

 

4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ
Την 1η Ιουλίου αναµένεται, σύµφωνα µε 

τις πληροφορίες, να εκδοθεί η κρίσιµη από-
φαση του ΣτΕ για τα αναδροµικά των παλαι-
ών συνταξιούχων που αφορούν τους συντα-
ξιοδοτηθέντες πριν από τον νόµο Κατρούγκα-
λου. Το βασικό σενάριο για την επικείµενη από-
φαση προβλέπει ότι θα δοθούν τα αναδροµι-
κά για 11 µήνες, από τον Ιούνιο του 2015 ως 
τον Μάιο του 2016. Τα ποσά που έχουν παρα-
κρατηθεί από κύριες και επικουρικές συντάξεις 
κατά το επίµαχο 11µηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 
2016 και θα πρέπει να αποδοθούν στους συ-
νταξιούχους, σε περίπτωση ευνοϊκής απόφα-
σης του ΣτΕ, διαµορφώνονται ως εξής:

 Για κύριες συντάξεις µέχρι 1.000 ευρώ τα 
αναδροµικά είναι 360-800 ευρώ.

 Για κύριες συντάξεις από 1.001 µέχρι 1.500 
ευρώ τα αναδροµικά κινούνται από 900 έως 
4.000 ευρώ.

 Για κύριες συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ 
φτάνουν έως και 7.500 ευρώ.

 Η κυβέρνηση, µετά την έκδοση της απόφα-
σης του ΣτΕ, αναµένεται να αποφασίσει πώς θα 
καταβληθούν τα ποσά, µε δεδοµένο το δηµο-

σιονοµικό κόστος. Σύµφωνα µε τους υπο-
λογισµούς που έχει καταθέσει ο ΕΦΚΑ 

στο ΣτΕ, µόνο για το διάστηµα του 
11µήνου το κόστος αγγίζει τα 4 δισ. 
ευρώ για κύριες και επικουρικές και 
εφόσον η απόφαση εφαρµοστεί 
στο σύνολο των συνταξιούχων. 
Θεωρείται, λοιπόν, δεδοµένο ότι 
οι όποιες επιστροφές προκύψουν 
θα αποτυπωθούν στον νέο κρατικό 

Προϋπολογισµό και θα πραγµατο-
ποιηθούν από το 2021 και σε βά-

θος χρόνου σε δόσεις.

τηγορία ανήκουν, για παράδειγµα, δηµόσιοι 
υπάλληλοι Υ.Ε. και ∆.Ε. µε χαµηλές και µεσαί-
ες συντάξιµες αποδοχές που έχουν συνταξιο-
δοτηθεί από 13/5/2016 έως 31/12/2018 µε 
30,1 έτη έως 44 έτη ασφάλισης. Επίσης, δη-
µόσιοι υπάλληλοι Τ.Ε. και Π.Ε. που έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί από 1/1/2019 και µετά µε 30,1 
έτη έως 44 έτη ασφάλισης, αλλά και αυτοκινη-
τιστές του πρ. ΟΑΕΕ - ΤΣΑ που συνταξιοδοτή-
θηκαν την περίοδο 2016-2019 µε περισσότε-
ρα από 30,1 έτη ασφάλισης και έως 44 έτη.

 Παλαιοί συνταξιούχοι µε αρνητική προ-
σωπική διαφορά, οι οποίοι ανέρχονται σε 
100.000. Πρόκειται για τους συνταξιούχους 
που έχουν αποχωρήσει µε περισσότερα από 
30 έτη ασφάλισης και έχουν αρνητική προ-
σωπική διαφορά από 1ης/1/2019. Λαµβά-
νουν δηλαδή ήδη µια µικρή αύξηση, αλλά κα-
τέβαλλαν εισφορές σε ποσοστό 30% επί των 
συντάξιµων αποδοχών τους ή και παραπάνω 
και γι’ αυτό δικαιούνται την προσαύξηση του 
νόµου Κατρούγκαλου. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν συνταξιούχοι των πρώην ειδικών τα-
µείων των ∆ΕΚΟ - τραπεζών (ΤΑΠ - ΟΤΕ, ΟΑΠ 
- ∆ΕΗ, ΤΣΠ - ΕΤΕ κ.λπ.), οι οποίοι αποχώρησαν 
µε περισσότερα από 30 έτη. 

 Παλαιοί συνταξιούχοι µε µικρή θετική προ-
σωπική διαφορά, κατά µέσο όρο στα 30 ευρώ. 
Λόγω της αύξησης της ανταποδοτικής τους σύ-
νταξης, µπορεί να µηδενίσουν τη θετική προ-
σωπική διαφορά και να πάρουν αύξηση έως 
20 ευρώ. Πρόκειται για περίπου 50.000 συ-
νταξιούχους. 

Αναδροµικά: Οι 150.000 παλαιοί συνταξιού-
χοι θα λάβουν τα αναδροµικά 12 µηνών σε 5 
ετήσιες δόσεις και εκτιµάται ότι η πρώτη δόση 
που θα δοθεί φέτος θα κυµαίνεται µεσοσταθµι-
κά από 240 ευρώ έως και 600 ευρώ. Οι 40.000 
νέοι συνταξιούχοι θα λάβουν εφάπαξ τα ανα-
δροµικά 12 µηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 
του 2019 έως και τον Σεπτέµβριο του 2020, τα 
οποία θα κυµαίνονται µεσοσταθµικά από 1.200 
ευρώ έως και άνω των 2.500 ευρώ. 

 

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
Τον Σεπτέµβριο θα δουν αυξήσεις και ανα-
δροµικά 6 µηνών σε κύριες και επικουρι-
κές συντάξεις περίπου 80.000 συνταξιού-
χοι που παράλληλα εργάζονται. Οι αυ-
ξήσεις θα προέλθουν από τη µείωση της 
ποινής στο 30% που προβλέπει ο νόµος 
4670/2020 (νόµος Βρούτση), αντί του 
60% που είχε επιβληθεί µε τον νό-
µο 4387/2016 (νόµος Κατρού-
γκαλου), στις συντάξεις όσων 
εξακολουθούν να εργάζο-
νται και το δηλώνουν. 

 Για παράδειγµα, ένας 
συνταξιούχος που εργά-
ζεται και παίρνει 1.000 
ευρώ από κύρια και 250 
από επικουρική σύνταξη 
(µεικτά) µε τον νόµο Κα-
τρούγκαλου είχε µείωση 
60% και στα δύο ποσά, δηλα-
δή µείωση 600 ευρώ στην κύ-
ρια και 150 ευρώ στην επικου-
ρική. Η κύρια σύνταξη που παίρ-
νει είναι 400 ευρώ και η επικου-
ρική 100 ευρώ, µε σύνολο 500 ευ-
ρώ. Με τον νόµο Βρούτση η µείωση 
περιορίζεται στο 30%, οπότε η ποινή 
είναι 300 ευρώ στην κύρια και 75 ευ-
ρώ στην επικουρική. Ο συνταξιούχος 
από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα έχει 
αύξηση στην κύρια σύνταξη 300 ευρώ 
και θα διαµορφωθεί στα 700 ευρώ, ενώ 
στην επικουρική θα έχει αύξηση 75 ευ-
ρώ και θα διαµορφωθεί στα 175 ευρώ. 
Ο ίδιος συνταξιούχος θα λάβει αναδροµι-
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 συνταξιούχους που
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Αναδροµικά 11 µηνών
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απόφαση του ΣτΕ

ΤΟ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ

νέοι
Από την 
απόφαση του 
ΣτΕ εξαιρούνται 
περίπου 40.000 
νέοι συνταξιούχοι, 
που βγήκαν 
στη σύνταξη 
µετά τον νόµο 
Κατρούγκαλου, 
οι οποίοι θα 
λάβουν αύξηση 
στη σύνταξή τους 
και αναδροµικά 
12 µηνών τον 
προσεχή Οκτώβριο

Ο υπουργός 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων 
Γιάννης 
Βρούτσης

σο όρο, ενώ στα 980 ευρώ κυµαίνεται ο µέσος όρος των ανα-
δροµικών των νοµικών. 

 Από την άλλη, 73.500 δηµόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν από 
80 ευρώ συνολικά έκαστος κατά µέσο όρο, ενώ µικρότερα εί-
ναι τα αναδροµικά των αστυνοµικών και των πυροσβεστών.

 Στον αντίποδα, δεν παίρνουν αναδροµικά, καθώς δεν είχαν 
µειώσεις στις επικουρικές τους, οι συνταξιούχοι της ∆ΕΗ, του ΤΕ-
ΑΠΙΕΝ (επικουρικό Εµπορικού Ναυτικού), του ΤΕΑΕΧ (επικου-
ρικό χηµικών), του ΤΕΑΥΑΠ (επικουρικό Σωµάτων Ασφαλείας) 
και του ΤΕΑΑ (επικουρικό αρτοποιών).

2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

 Τον Οκτώβριο θα καταβληθούν αυξήσεις αλλά και αναδροµι-
κά επί των συγκεκριµένων αυξήσεων, λόγω αλλαγής στα ποσο-

στά αναπλήρωσης, σε τρεις κατηγορίες συνταξιούχων: σε δύο 
που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016 και σε  
µία που αφορά όσους βγήκαν στη σύνταξη από τότε και µετά. 
Αθροιστικά πρόκειται για 190.000 συνταξιούχους. Η αύξηση ξε-
κινά από 12 ευρώ για 33 έτη ασφάλισης και µεικτό µισθό 700 
ευρώ και φτάνει έως και 252 ευρώ τον µήνα για 40 έτη ασφά-
λισης και µεικτές αποδοχές 3.500 ευρώ.

Οι κατηγορίες συνταξιούχων που θα λάβουν αυξήσεις εί-
ναι οι εξής:

 40.000 νέοι συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά. Πρό-
κειται για όσους αποχώρησαν από τις 13 Μαΐου 2016 και µετά 
από όλα τα πρώην ταµεία του ιδιωτικού τοµέα και το ∆ηµόσιο 
και δεν έχουν προσωπική διαφορά, οι οποίοι θα λάβουν αύξη-
ση στη σύνταξή τους κατά µέσο όρο 50 ευρώ. Σε αυτή την κα-


