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Σ
την έκτακτη ενίσχυση 105.818 συντα-
ξιούχων με ποσά έως 500 ευρώ προ-
χωρά τις επόμενες δύο ημέρες η ηγε-

σία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 

Πρόκειται για οφειλές που προέκυψαν από 
την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που είχε δώ-
σει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν από τις εθνι-
κές εκλογές, τον Μάιο του 2019, αλλά, λόγω της 
αδυναμίας -τότε- του μηχανογραφικού συστή-
ματος, χιλιάδες συνταξιούχοι που τη δικαιού-
νταν, καθώς πληρούσαν τις απαραίτητες προ-
ϋποθέσεις, δεν την έλαβαν ή πήραν λιγότερα 
χρήματα, είτε γιατί η σύνταξή τους δεν είχε 
εκδοθεί, είτε γιατί υπολογίστηκε με βάση την 
προσωρινή τους σύνταξη. Το συνολικό κονδύ-
λι της σημερινής έκτακτης ενίσχυσης ανέρχεται 
σε 24,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με αποκλειστικές 
πληροφορίες της Realnews, ο υπουργός Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρού-
τσης έχει δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρε-
σίες του υπουργείου να προχωρήσουν άμεσα 
στην αποπληρωμή των συγκεκριμένων οφειλών.

Οι δικαιούχοι
Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του ο διοικη-
τής του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), Χρήστος Χάλαρης, 
δείχνουν ότι 56.105 συνταξιούχοι δικαιούνται 
να λάβουν 20,149 εκατ. ευρώ, ενώ σε 49.713 
συνταξιούχους που έχουν λάβει μικρότερα πο-
σά πρέπει να δοθούν επιπλέον 4,542 εκατ. ευ-
ρώ. Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε το απαιτούμε-
νο λογισμικό για τον εντοπισμό των τελικών 
δικαιούχων, κάτι που έγινε με παρέμβαση του 
Χρ. Χάλαρη, γι’ αυτό και θα τους καταβληθούν 
τα χρήματα μετά από 19 μήνες καθυστέρηση. 

Η καταβολή των ποσών θα ξεκινήσει τη Δευ-
τέρα το απόγευμα και την Τρίτη θα έχουν πι-
στωθεί στους λογαριασμούς των 105.818 συ-
νταξιούχων. Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι της 
οικονομικής ενίσχυσης ήταν όλοι οι συνταξιού-
χοι που είχαν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότη-
σης μέχρι την 1η Μαΐου του 2019. Υπολογίζε-
ται ότι 22.000 δικαιούχοι προσωρινής σύντα-
ξης το 2019 έλαβαν μικρότερα ποσά από αυ-
τά που δικαιούνταν. Με τη λήψη της οριστικής 
σύνταξης, πρέπει να λάβουν αναδρομικά το 
υπόλοιπο ποσό, το οποίο εμφανίζεται ως οφει-
λή στην καρτέλα τους. 

 Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Γ. Βρούτσης τονίζει στην «R» ότι «η κυ-
βέρνηση προχωρά στην αποπληρωμή οφειλών 
του παρελθόντος στους συνταξιούχους, τηρώ-
ντας τη νομιμότητα. Εντός των επόμενων δύο 
ημερών, θα καταβάλουμε τα οφειλόμενα της 
κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σε 105.818 συνταξι-
ούχους, ύψους 25 εκατ. ευρώ, κλείνοντας ακό-
μη μια εκκρεμότητα και αποκαθιστώντας μία 

Eκτακτη ενίσχυση
σε 105.818
συνταξιούχους

Το ανώτατο ποσό 
φτάνει τα 500 ευρώ και 

αφορά εξόφληση του 
οικονομικού βοηθήματος 

που τους δόθηκε τον 
Μάιο του 2019 και δεν 

το πήραν, διότι δεν είχε 
εκδοθεί η σύνταξή τους

ακόμη αδικία που έλαβε χώρα επί των ημερών της προηγούμε-
νης κυβέρνησης». 

Βάσει των στοιχείων του υπουργείου Εργασίας, σχεδόν ένας 
στους τρεις συνταξιούχους έλαβε τον Μάιο του 2019 μία επιπλέ-
ον σύνταξη, καθώς βρισκόταν στην ομάδα των χαμηλοσυνταξι-
ούχων, έχοντας εισόδημα από κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ τον 
μήνα. Υπενθυμίζεται ότι για τα χρήματα που δόθηκαν το 2019 
δεν είχαν τεθεί εισοδηματικά κριτήρια. 

Συνολικά 2,5 εκατ. συνταξιούχοι έλαβαν επιπλέον παροχή, η 
οποία κυμαινόταν κατά μέσο όρο μεταξύ 370 και 400 ευρώ. Το 
συνολικό κόστος για το 2019 ήταν περίπου 800 εκατ. ευρώ. Η κλι-

μάκωση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ξε-
κινούσε από το 100% της σύνταξης για τους χα-
μηλοσυνταξιούχους και κατέληγε στο 30% για 
όσους ελάμβαναν κύρια σύνταξη (ή άθροισμα 
από κύριες συντάξεις) άνω των 1.000 ευρώ. 

Τι θα λάβουν
Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθεί η έκτα-
κτη ενίσχυση είναι αντίστοιχα με αυτά που ίσχυ-
σαν τον Μάιο του 2019. Συγκεκριμένα: 

 Συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη έως 
500 ευρώ θα λάβουν το 100% της σύνταξής 
τους, δηλαδή μία ακόμη πλήρη κύρια σύντα-
ξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 800.000 συ-
νταξιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν έως 500 ευρώ 
και κατά μέσο όρο 370 ευρώ. Για παράδειγμα, 
συνταξιούχος με κύρια σύνταξη ΕΦΚΑ 420 ευ-
ρώ θα λάβει 420 ευρώ επιπλέον. 

  Συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη από 
501 έως 600 ευρώ θα λάβουν το 70% της σύ-
νταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
350.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν 
από 350 έως 420 ευρώ, κατά μέσο όρο 370 
ευρώ. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύ-
ρια σύνταξη ΕΦΚΑ 550 ευρώ θα λάβει 385 ευ-
ρώ επιπλέον.

  Συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη από 
601 έως 1.000 ευρώ θα λάβουν το 50% της 
σύνταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
600.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν από 
300 έως 500 ευρώ, κατά μέσο όρο 400 ευρώ. 
Για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια σύντα-
ξη ΕΦΚΑ 830 ευρώ θα λάβει 415 ευρώ.

  Συνταξιούχοι με μεικτή κύρια σύνταξη πά-
νω από 1.000 ευρώ θα λάβουν το 30% της σύ-
νταξής τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 
772.000 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν από 
300 ευρώ και πάνω και κατά μέσο όρο 400 ευ-
ρώ. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με κύρια 
σύνταξη 1.500 ευρώ θα λάβει 450 ευρώ, ενώ 
άλλος με κύρια σύνταξη 2.000 ευρώ θα λάβει 
600 ευρώ. Οσοι δικαιούνται διπλές ή περισσό-
τερες κύριες συντάξεις αναμένεται να λάβουν 
το ποσό που αντιστοιχεί στο άθροισμα των κύ-
ριων συντάξεών τους.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι συνταξιού-
χοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου από το 
έτος 2019, ενώ θα δοθεί και στους ανασφάλι-
στους υπερήλικες. Υπολογίζεται ότι 4.000 ανα-
σφάλιστοι υπερήλικες που εισπράττουν σύντα-
ξη ή επίδομα θα λάβουν διπλάσιο ποσό, καθώς 
παίρνουν έως 360 ευρώ τον μήνα. 

Η καταβολή των ποσών 
θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 
το απόγευμα και 
την Τρίτη θα έχουν πιστωθεί 
στους λογαριασμούς 
των συνταξιούχων


