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Π
λήθος από ενστάσεις αναµένεται να 
υποβληθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης από 1,2 εκατοµµύριο 

συνταξιούχους από τις 15 Οκτωβρίου και µε-
τά. Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών σηµειω-
µάτων δίνει το έναυσµα για έναν ακόµη γύρο 
δικαστικών προσφυγών εναντίον του νόµου 
Κατρούγκαλου, αυτή τη φορά από τους «πα-
λαιούς» συνταξιούχους, δηλαδή όσους συ-
νταξιοδοτήθηκαν πριν από τις 13 Μαΐου του 
2016. Καθοριστικό ρόλο παίζει και η απόφα-
ση του Συµβουλίου της Επικρατείας που κρί-
νει αντισυνταγµατικά τα ποσοστά αναπλή-
ρωσης για τους συνταξιούχους µε πολλά έτη 
ασφάλισης και υψηλές συντάξιµες αποδοχές. 
Αυτό οδηγεί σε νέες παρεµβάσεις καθοριστι-
κής σηµασίας στο ασφαλιστικό και σε εκ νέ-
ου επανυπολογισµό των «παλαιών» κύριων 
συντάξεων προκειµένου να επαναπροσδιο-
ριστεί η προσωπική διαφορά. 

Τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα της πλειονό-
τητας από το σύνολο των εν λόγω συνταξιού-
χων έφεραν στο φως, µετά από εννέα µήνες 
καθυστέρησης, αποκλίσεις σε σχέση µε την 
καταβαλλόµενη σύνταξη (η οποία αναγράφε-
ται ως «προσωπική διαφορά») από 200 έως 
και περισσότερα από 350 ευρώ. Οι αποκλί-
σεις αναµένεται να αυξηθούν µετά την ανα-
προσαρµογή των ποσοστών αναπλήρωσης 
που είναι υποχρεωµένη να κάνει η κυβέρνη-
ση σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Από τις 15 Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθεί ει-
δική ηλεκτρονική πλατφόρµα στην ιστοσελίδα 
του ΕΦΚΑ που θα δίνει τη δυνατότητα σε κά-
θε ενδιαφερόµενο συνταξιούχο να υποβάλει 
αίτηµα ή ένσταση στα όσα αναφέρονται στο 
ενηµερωτικό σηµείωµα. Ειδικοί στην κοινωνι-
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ξη είναι κατά 150 ευρώ µικρότερη και θα δοθεί αύξηση 30 ευ-
ρώ το 2023, θα παραµείνει το ίδιο και απλά θα µειωθεί η προ-
σωπική διαφορά από τα 150 στα 120 ευρώ. Αυτό θα συµβαί-
νει κάθε χρόνο έως ότου µηδενιστεί η προσωπική διαφορά. 

Ποιους αφορά 
Με βάση τις κατηγορίες των συνταξιούχων, εξαιρούνται ή 
έχουν προσωπική διαφορά οι εξής: 

 Περίπου 600.000 συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ και της 
Tράπεζας της Ελλάδος δεν έχουν προσωπική διαφορά, κα-
θώς έχουν εξαιρεθεί από τη διαδικασία του επανυπολογισµού. 

 1,2 εκατοµµύριο συνταξιούχοι είδαν στα εκκαθαριστικά της 
σύνταξής τους προσωπική διαφορά κατά µέσο όρο από 200 
έως 350 ευρώ, καθώς η σύνταξη που λαµβάνουν είναι µεγα-
λύτερη από αυτή που θα έπαιρναν αν ίσχυε και γι’ αυτούς ο 
νόµος Κατρούγκαλου. 

 Από αυτούς, οι 800.000 είδαν ποσά που ξεπερνούν ακό-
µα και τα 350 ευρώ.

 Οι υπόλοιποι 400.000 συνταξιούχοι είδαν στα εκκαθαρι-
στικά πολύ χαµηλή προσωπική διαφορά, ακόµη και κάτω 
των 10 ευρώ. 

Η προηγούµενη κυβέρνηση είχε συµφωνήσει µε τους δα-
νειστές ότι η προσωπική διαφορά θα κοπεί, ώστε να διαµορ-
φωθούν όµοιες συντάξιµες αποδοχές για το σύνολο των συ-
νταξιούχων. Για το 2019 είχε συµφωνηθεί µείωση της προ-
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κή ασφάλιση εκτιµούν ότι εκατοντάδες χιλιά-
δες συνταξιούχοι θα σπεύσουν να προσβά-
λουν τα ποσοστά αναπλήρωσης βάσει του Ν. 
4387/16, υποβάλλοντας ένσταση στον ΕΦΚΑ. 
Στη συνέχεια, µετά από δύο µήνες θα έχουν 
το δικαίωµα υποβολής αγωγής εναντίον του 
ποσού που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό 
τους σηµείωµα. 

Τι φοβούνται
Οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική δια-
φορά δεν θα λάβουν αύξηση στο ποσό της 
σύνταξής τους για τα επόµενα έως και 20 χρό-
νια. Σύµφωνα µε τους ειδικούς στην κοινωνι-
κή ασφάλιση, όπως προβλέπει ο νόµος, από 
το 2023 και µετά θα ξεκινήσουν να δίνονται 
αυξήσεις, όµως αυτές θα συµψηφίζονται µε 
την προσωπική διαφορά του συνταξιούχου. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι παλαιοί συνταξιούχοι δεν 
θα πάρουν καµία αύξηση, αφού είναι πολύ 
δύσκολο σταδιακά οι αυξήσεις να φτάσουν 
τα 200 έως και 300 ευρώ, καθώς θα απαιτού-
νται περισσότερα από 15 έως και 20 χρόνια. 
Για παράδειγµα, το εισόδηµα ενός συνταξιού-
χου, που η νέα επανυπολογισµένη του σύντα-


