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Α
ύξηση στις κύριες συντάξεις τους έως 
και 200 ευρώ τον µήνα θα δουν περισ-
σότεροι από 60.000 συνταξιούχοι λόγω 

της αλλαγής των ποσοστών αναπλήρωσης, που 
θα ισχύσει αναδροµικά από τις 4 Οκτωβρίου. 
Την ίδια στιγµή, περισσότεροι από 500.000 συ-
νταξιούχοι θα δουν τις αυξήσεις µόνο στα εκ-
καθαριστικά τους, καθώς το ύψος της αύξησης 
θα µειώσει ισόποσα την προσωπική διαφορά 
που καταγράφεται (πρόκειται για τη διαφορά 
που προέκυψε µετά τον επανυπολογισµό των 
παλαιών συντάξεων µε βάση τον Ν. 4387/16). 

Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, η 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων βρίσκεται στο τελικό στάδιο της 
επεξεργασίας των νέων ποσοστών αναπλήρω-
σης για τους ασφαλισµένους που αποχωρούν 
από την αγορά εργασίας µε περισσότερα από 
30 έτη ασφάλισης, µε τη µεσοσταθµική αύ-
ξηση να ανέρχεται σε 60-70 ευρώ τον µήνα. 
Σύµφωνα µε ειδικούς στην κοινωνική ασφά-
λιση, η κλιµακωτή αύξηση της αναπλήρωσης 
στο 50%-51% έναντι 42,80% για τη 40ετία θα 
οδηγήσει σε αυξήσεις της τάξης του 10% στα 
τελικά ποσά των συντάξεων ύψους έως 1.000 
ευρώ, ενώ για συντάξιµες αποδοχές έως 1.500 
ευρώ οι αυξήσεις φτάνουν το 15%. 

Η δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος πα-
ραµένει η ίδια, ωστόσο αναµένεται να ενισχυ-
θούν οι συντελεστές της ανταποδοτικής σύντα-
ξης µε στόχο να φτάσουν:

f Το 50%-51% αναπλήρωση 
για 40 έτη ασφάλισης, από 
42,80% που είναι σήµερα. 
f Το 40%-40,5% για τους 
ασφαλισµένους µε 35 έτη 
ασφάλισης, από 33,81% που 
είναι σήµερα. 
f Αυτό θα έχει ως αποτέλε-
σµα την αύξηση 8 πο-
σοστιαίων µονά-
δων για τη 40ετία 
ασφάλισης και άνω 
των 6 ποσοστιαίων 
µονάδων για την 
35ετία. 
f Η σωρευτική 
αύξηση για την 
5ετία από τα 30 
έως τα 35 έτη ερ-
γασίας αναµένε-
ται να είναι µικρό-
τερη. Στόχος του 
υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων 
Γιάννη Βρούτση 
είναι να αποκατα-
σταθεί και να ενι-

Τα νέα αυξηµένα ποσοστά αναπλήρωσης 
που φέρνει το νέο ασφαλιστικό ευνοούν 

παλαιούς ασφαλισµένους του ΙΚΑ, 
δηµοσίους υπαλλήλους µε 40 χρόνια 

δουλειάς και ελεύθερους επαγγελµατίες. 
Χαµένοι όσοι έχουν υψηλή προσωπική 

διαφορά. Αναλυτικά παραδείγµατα

Αυξήσεις έως 
200 ευρώ
για 60.000 
συνταξιούχους

Καθαρές αυξήσεις θα δουν 
στη σύνταξή τους 60.000 
συνταξιούχοι, ενώ θα υπάρξει 
συµψηφισµός για 500.000 
δικαιούχους που έχουν 
προσωπική διαφορά

σχυθεί η ανταποδοτικότητα των συντάξεων, σύµφωνα µε όσα 
έκρινε και το Συµβούλιο της Επικρατείας, και ταυτόχρονα να 
δοθούν κίνητρα παραµονής στην αγορά εργασίας για περισ-
σότερα από 35 χρόνια. 

 Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν µετά την ολοκλήρωση της 
αναλογιστικής µελέτης που θα λάβει υπ’ όψιν της όλες τις µετα-
βλητές. Οπως επισηµαίνουν υψηλόβαθµα στελέχη του υπουρ-
γείου Εργασίας, η εξίσωση για την αύξηση των ποσοστών ανα-
πλήρωσης θα πρέπει να γίνει υπό συγκεκριµένους όρους, που 
δεν θα επηρεάζουν τη συνταξιοδοτική δαπάνη και κατά συνέ-
πεια τον κρατικό Προϋπολογισµό. 

Οι ωφεληµένοι 
f Ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι που απο-
τελούν -κατά τους ειδικούς- τους ασφαλισµένους που έχουν πιο 
σταθερό ασφαλιστικό δεσµό και φτάνουν ευκολότερα στα 40 έτη. 

Ο υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Γιάννης Βρούτσης
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f ∆ηµόσιοι υπάλληλοι που είναι µόνιµοι και 
ασφαλίζονται συνεχώς άνευ διακοπής από την 
πρόσληψή τους και έπειτα.
f Παλαιοί ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ µε περισσό-
τερα από 35 έτη ασφάλισης και υψηλές συντά-
ξιµες αποδοχές. 

Με τις προωθούµενες αλλαγές στα ποσοστά 
αναπλήρωσης, αυξήσεις στα µηνιαία έσοδά 
τους αναµένεται να δουν: 

1Νέοι συνταξιούχοι από όλα τα πρώην τα-
µεία του ιδιωτικού τοµέα και από το ∆ηµό-

σιο που έχουν αποχωρήσει µετά τις 13 Μαΐου 
2016 και δεν έχουν προσωπική διαφορά. Θα 
λάβουν το ποσό της αύξησης, εφόσον έχουν 
πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης ως αναπρο-
σαρµογή του µεικτού ποσού. 

2Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν 
πριν από τις 13 Μαΐου 2016, έχουν αρνητι-

κή προσωπική διαφορά και λαµβάνουν αύξηση 
στο ποσό της σύνταξής τους από την 1η Ιανου-
αρίου 2019. Εφόσον οι συγκεκριµένοι συντα-
ξιούχοι έχουν αποχωρήσει από την αγορά ερ-
γασίας µε περισσότερα από 30 έτη, εµπίπτουν 
στις κατηγορίες αυξηµένης ανταποδοτικότητας, 
κάτι που θα οδηγήσει σε µεγαλύτερη προσω-
πική διαφορά και θα αυξηθεί από τις 4 Οκτω-
βρίου 2019 το 1/5 του ποσού που λαµβάνουν. 

3 Παλαιοί συνταξιούχοι που αποχώρησαν 
πριν από τις 13 Μαΐου 2016 και έχουν πο-

λύ µικρή θετική προσωπική διαφορά (π.χ. κά-
τω από 50 ευρώ). Με την αύξηση της ανταπο-
δοτικής τους σύνταξης, αναµένεται να καλύ-
ψουν το ποσό της προσωπικής διαφοράς και 
να περάσουν σε αρνητική προσωπική διαφο-
ρά, διεκδικώντας αύξηση στη σύνταξή τους. Για 
παράδειγµα, συνταξιούχος που έχει στο εκκα-
θαριστικό του θετική προσωπική διαφορά 25 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Η «R» παρουσιάζει χαρακτηριστικά παραδείγµατα κατη-
γοριών συνταξιούχων που θα δουν αυξήσεις στα ποσά 
των συντάξεών τους: 
f ∆ηµόσια υπάλληλος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
(Π.Ε.) 62 ετών µπορεί να αποχωρήσει άµεσα µε 40 έτη 
ασφάλισης. Με τις αποδοχές της Π.Ε. και µε συµπληρω-
µένα 40 έτη ασφάλισης, µε τον νέο συντελεστή το ποσό 
της σύνταξής της θα διαµορφωθεί σε περίπου 1.144 ευ-
ρώ. Με τον σηµερινό συντελεστή θα ελάµβανε 940 ευ-
ρώ, άρα η µηνιαία αύξηση θα είναι 204 ευρώ.

f ∆ηµόσια υπάλληλος τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.) 
είναι σήµερα 64 ετών και συµπληρώνει µε εξαγορά πλα-
σµατικού χρόνου των σπουδών της και 2 τέκνα συνολι-
κά 40 έτη ασφάλισης. Η εν λόγω ασφαλισµένη µπορεί να 
αποχωρήσει άµεσα µε πλήρη σύνταξη. Με τον νέο συ-
ντελεστή το ποσό της σύνταξής της θα διαµορφωθεί στα 
1.081 ευρώ, ενώ µε το σηµερινό καθεστώς θα ήταν στα 
894 ευρώ, άρα η αύξηση θα είναι 187 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος στο ΙΚΑ συµπλήρωσε µε εξαγορές πλα-
σµατικών ετών 40 χρόνια ασφάλισης και συµπληρώνει και 
τα 62 το 2020. Με τις µέσες συντάξιµες αποδοχές του να 
φτάνουν τα 1.900 ευρώ, το ποσό της σύνταξής του θα δι-
αµορφωθεί µε αίτηση το 2020 στα 1.353 ευρώ. Με τον 
σηµερινό συντελεστή θα ελάµβανε 1.197 ευρώ, άρα η 
αύξηση θα είναι 156 ευρώ.
f Ασφαλισµένος ΟΑΕΕ - ΤΕΒΕ - ΕΦΚΑ µε 40 έτη ασφά-
λισης και τα 62 του έτη συµπληρωµένα ήδη έχει καταβά-
λει µέσες εισφορές από το 2002 και έπειτα για αποδοχές 
2.450 ευρώ. Το ποσό της σύνταξής του θα διαµορφωθεί 
στα 1.633,5 ευρώ, ενώ µε τον σηµερινό συντελεστή θα 
ελάµβανε 1.432 ευρώ, άρα η αύξηση θα είναι 201,5 ευρώ.
f Μηχανικός ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε µε 37 
έτη ασφάλισης σήµερα, συµπληρώνει το 62ο έτος της ηλι-
κίας του το 2022. Με τις συντάξιµες αποδοχές του να φτά-
νουν τα 2.100 ευρώ, το ποσό της σύνταξής του θα δια-
µορφωθεί το 2022, µε 40 έτη ασφάλισης, στα 1.455 ευ-
ρώ, ενώ µε τον σηµερινό συντελεστή θα ελάµβανε 1.282 
ευρώ, άρα η αύξηση θα είναι 173 ευρώ.
f Γιατρός ασφαλισµένος στο ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ στον κλάδο 
των χαµηλών εισφορών, µε 35 έτη ασφάλισης σήµερα, 
συµπληρώνει το 62ο έτος της ηλικίας του το 2024 και επο-
µένως, όταν φτάσει στα 62, θα έχει συµπληρώσει 40ετία. 
Οι συντάξιµες αποδοχές του υπολογίζονται στα 1.670 ευ-
ρώ, µε βάση τις κατηγορίες στις οποίες έχει ασφαλιστεί και 
τις εισφορές που έχει καταβάλει από το 2002 και έπειτα. 
Το ποσό της σύνταξής του θα διαµορφωθεί στα 1.218 ευ-
ρώ, ενώ µε τον σηµερινό συντελεστή θα ελάµβανε 1.083, 
άρα η αύξηση θα είναι 135 ευρώ. 

ευρώ, αν έχει αποχωρήσει µε 40 έτη ασφάλι-
σης και η ανταποδοτική του σύνταξη αυξηθεί 
από 4 Οκτωβρίου κατά 50 ευρώ, τότε θα µη-
δενίσει την προσωπική διαφορά και θα δει µι-
κρή αύξηση. 

Οι εν λόγω συνταξιούχοι πιθανότατα δεν θα 
αντιληφθούν σηµαντική µεταβολή στο καθαρό 
ποσό τους ή, αν υπάρξει, αυτή θα είναι µικρή. 
Ωστόσο, µπορούν να ελπίζουν σε µελλοντική 
αύξηση των αποδοχών τους, από το 2023 και 
µετά, οπότε θα νοµοθετηθούν γενικές αυξή-
σεις µε βάση την αύξηση του ΑΕΠ και του ∆εί-
κτη Τιµών Καταναλωτή.

Λογιστική… αύξηση
Αυξήσεις αναµένεται να έχουν και άλλες κατη-
γορίες νέων και παλαιών συνταξιούχων, αλλά 
στα εκκαθαριστικά, καθώς διατηρούν προσω-
πική διαφορά, η οποία θα πρέπει, σύµφωνα µε 
το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, να συµψηφιστεί µε 
την αύξηση που θα λάβουν από τις 4 Οκτωβρί-
ου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι συνταξιούχοι 
αυτοί ξεπερνούν τις 500.000 και είναι κυρίως: 

1. Παλαιοί συνταξιούχοι (πριν από τις 
12/5/2016) που έχουν θετική προσωπική δι-
αφορά σηµαντικού ύψους (π.χ. άνω των 50 ή 
100 ευρώ). Η αύξηση της ανταποδοτικής σύ-
νταξης για παλαιούς συνταξιούχους που έχουν 
αποχωρήσει µε πολλά έτη ασφάλισης οδηγεί 
σε συνολική αύξηση της νέας σύνταξης προ 
φόρου. Ετσι, µειώνεται αντίστοιχα η προσω-
πική διαφορά. Στην τσέπη δεν προκύπτει δια-
φορά, αλλά ο συνταξιούχος µπορεί να ελπίζει 
νωρίτερα σε µηδενισµό της προσωπικής δια-
φοράς και σε αύξηση. 

2. Νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 
τις 13/5/2016 έως τις 31/12/2018 και διατη-
ρούν τµήµα προσωπικής διαφοράς (25% έως 
50%) επειδή η σύνταξή τους -όπως υπολογίστη-
κε µε τον νόµο Κατρούγκαλου- ήταν µειωµένη 
κατά τουλάχιστον 20% από τη σύνταξη που θα 
έπαιρναν µε το παλαιό καθεστώς. 

ΝΕΟΙ
Ωφεληµένοι θα είναι 
νέοι συνταξιούχοι 
από όλα τα πρώην 
ταµεία του ιδιωτικού 
τοµέα και από το 
∆ηµόσιο που έχουν 
αποχωρήσει µετά 
τις 13 Μαΐου 2016 
και δεν έχουν προ-
σωπική διαφορά. Θα 
λάβουν το ποσό της 
αύξησης, εφόσον 
έχουν πάνω από 30 
χρόνια ασφάλισης 
ως αναπροσαρµογή 
του µεικτού ποσού

ΠΑΛΑΙΟΙ
Οσοι συνταξιού-
χοι αποχώρησαν 
πριν από τις 13 
Μαΐου 2016 και 
έχουν πολύ µικρή 
θετική προσωπική 
διαφορά (π.χ. κάτω 
από 50 ευρώ), µε 
την αύξηση της 
ανταποδοτικής τους 
σύνταξης, αναµένε-
ται να καλύψουν το 
ποσό της προσωπι-
κής διαφοράς και 
να περάσουν σε 
αρνητική προσωπική 
διαφορά, διεκδικώ-
ντας αύξηση στη 
σύνταξή τους


