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Π
οσά που κυμαίνονται από 800 ευρώ έως 
και πάνω από 5.000 ευρώ διεκδικούν 
2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι για τα 

αναδρομικά του 10μήνου που μεσολαβεί ανά-
μεσα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΣτΕ) τον Ιούνιο του 2015 -που έκρι-
νε αντισυνταγματικές τις περικοπές του 2012- 
και την έναρξη της εφαρμογής του νόμου Κα-
τρούγκαλου τον Μάιο του 2016. Σύμφωνα με 
έγκυρες πληροφορίες της Realnews, μετά την 
απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστη-
ρίου, το διάστημα που φαίνεται να συγκεντρώ-
νει τις περισσότερες πιθανότητες να αποπλη-
ρωθεί για το σύνολο των συνταξιούχων, ανε-
ξαρτήτως από το αν έχουν ή όχι υποβάλει αγω-
γή, είναι οι 10 μήνες «κενού» που υπήρξε πριν 
από την εφαρμογή του ν.4387/16 για το σύ-
νολο των κύριων και επικουρικών συντάξεων. 
Το κόστος για την επιστροφή των αναδρομικών 
μόνο γι’ αυτούς τους 10 μήνες ξεπερνά τα 4 δισ. 
ευρώ. Στο υπουργείο Εργασίας θα συσταθεί ει-
δική επιτροπή που θα εξετάσει τις αποφάσεις 
του ΣτΕ και στη συνέχεια θα προτείνει διορθω-
τικές παρεμβάσεις τόσο για την αποπληρωμή 
των αναδρομικών όσο και για τις αλλαγές στα 
ποσοστά αναπλήρωσης και στις εισφορές των 
μη μισθωτών. Σε κάθε περίπτωση, όλα θα κρι-
θούν από τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων 
του ΣτΕ, αλλά και άλλων αποφάσεων που εκ-
κρεμούν σχετικά με το αν μπορούν να διεκδι-
κηθούν αναδρομικά ποσά 42 μηνών από τον 
Ιούνιο του 2015 έως και το τέλος του 2018. 

Τα σενάρια που εξετάζονται για την αποπλη-
ρωμή των αναδρομικών είναι τα εξής: 
f Να δοθούν σε περισσότερες από 72 δό-
σεις σταδιακά, ακόμη και πάνω από έξι χρόνια. 
f Να χρησιμοποιηθεί μέρος του υπερπλεονά-
σματος που θα έχει κάθε έτος ο κρατικός Προ-
ϋπολογισμός. 
f Να αξιοποιηθεί η δεξαμενή του 1 δισ. που 
έχει ήδη προϋπολογιστεί για την καταβολή της 
13ης σύνταξης το 2020. 

Τα ποσά
Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλι-
ση, σε περίπτωση που καταβληθούν τα ανα-
δρομικά των 10 μηνών, θα πρέπει να δοθούν 
και τα δώρα στους συνταξιούχους. Συγκεκρι-
μένα, τα ποσά που διεκδικούν είναι τα εξής: 
f Για τις κύριες συντάξεις από 800 ευρώ έως 
και 4.200 ευρώ.
f Με την επιστροφή και των δώρων στις κύ-
ριες συντάξεις από 800 ευρώ έως και άνω των 
5.000 ευρώ.
f Για τις επικουρικές συντάξεις από 200 ευρώ 
έως και 3.500 ευρώ.
f Για την επιστροφή δώρων στις επικουρι-
κές συντάξεις από 245 ευρώ έως 1.100 ευρώ.

Οι διεκδικήσεις, κατά περίπτωση, μπορούν να 
ξεπεράσουν και αυτό το ποσό, αν ο συνταξιού-
χος λαμβάνει περισσότερες από δύο συντάξεις, 
όπως, για παράδειγμα, γιατροί του ΕΣΥ, μηχα-
νικοί του Δημοσίου, χήρες ή χήροι που λαμβά-
νουν περισσότερες από τέσσερις συντάξεις κ.ά.

Ειδικές κατηγορίες
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, οι συνταξιού-
χοι του ΟΓΑ διεκδικούν μικρότερα ποσά ανα-
δρομικών, καθώς έχασαν μόνο τα δώρα, τα 

Για το 10μηνο 
Ιούνιος 
2015-Απρίλιος 2016 
τα ποσά διεκδίκησης 
κυμαίνονται 
από 800 έως 
5.000 ευρώ για 
κύριες συντάξεις, 
επικουρικές και 
δώρα. Πώς θα γίνει 
η αποπληρωμή

Τι αναδρομικά 
θα πάρουν 2,5 εκατ.
συνταξιούχοι
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Η Realnews παρουσιάζει παραδείγµατα ποσών που δι-
εκδικούν οι συνταξιούχοι ανά ασφαλιστικό ταµείο για 
κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

 ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ 

1 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη µεικτά 1.024,25 ευ-
ρώ και επικουρική µεικτά 483,87 ευρώ.

f Κύρια σύνταξη
Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 51,21 ευρώ επί 10 µήνες = 
512,10 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012 για 10 µήνες: 
∆εν υπάρχουν. Συνολικό ποσό διεκδίκησης για την κύ-
ρια σύνταξη: 512,10 ευρώ 
f Επικουρική σύνταξη
Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 90,97 ευρώ επί 10 µήνες = 
909,70 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 18,19 ευρώ 
επί 10 µήνες = 181,90 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκη-
σης για την επικουρική: 1.091,60 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 έτος: 800 ευρώ
f ∆ώρα επικουρικής σύνταξης για 1 έτος: 967,74 
ευρώ
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 10 μή-
νες: 3.371,44 ευρώ

2 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη 1.828,13 ευρώ 
(µεικτά) και επικουρική 570,93 ευρώ (µεικτά). 

f Κύρια σύνταξη
Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 37,77 ευρώ επί 10 µήνες = 
377,70 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 157,70 ευρώ 
επί 10 µήνες = 1.577 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκησης 
για την κύρια σύνταξη: 1.954,70 ευρώ 
f Επικουρική σύνταξη
Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 82,54 ευρώ επί 10 µήνες = 
825,40 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 33,01 ευρώ 
επί 10 µήνες = 330,10 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκη-
σης για την επικουρική: 1.155,50 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για ένα έτος: 800 ευρώ
f ∆ώρα επικουρικής σύνταξης για ένα έτος: 1.141,87 
ευρώ.
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 10 μή-
νες: 5.052,07 ευρώ 

 ΝΑΥΤΙΚΟΙ (πρώην ΝΑΤ)

3 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη µεικτά 2.141,09 
ευρώ και επικουρική µεικτά 464,11 ευρώ. 

f Κύρια σύνταξη
Κρατήσεις ΚΥΑ 476/2012: 128,31 ευρώ επί 10 µήνες = 
1.283,10 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 255,70 ευ-
ρώ επί 10 µήνες = 2.557 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδί-
κησης για την κύρια σύνταξη: 3.840,10 ευρώ
f Επικουρική σύνταξη
Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 87,25 ευρώ επί 10 µήνες = 
872,50 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 43,01 ευρώ 
επί 10 µήνες = 430,10 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκη-
σης για την επικουρική: 1.302,60 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 έτος: 800 ευρώ
f ∆ώρα επικουρικής σύνταξης για 1 έτος: 928,22 
ευρώ
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 
10 μήνες: 6.870,92 ευρώ

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
(πρώην ΟΑΕΕ) 

4 Συνταξιούχος µε κύρια 
σύνταξη µεικτά 1.144,14 

ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 

οποία για την κατώτατη σύνταξη των 330 ευ-
ρώ ήταν 660 ευρώ τον χρόνο. Υπενθυµίζεται 
ότι οι αγρότες ελάµβαναν µέχρι το 2012 ολό-
κληρο το ποσό των δώρων. Υπάρχουν, βέβαια, 
και ορισµένες ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων 
που διεκδικούν ακόµη λιγότερα και αφορούν 
όσους ήταν κάτω των 60 ετών -άρα είχαν χάσει 
τα δώρα από το 2010- και είχαν ελάχιστη περι-
κοπή, για παράδειγµα 15 ευρώ τον µήνα, στην 
κύρια σύνταξή τους. Αντίστοιχα, µεγαλύτερα πο-
σά προκύπτουν για συνταξιούχους µε υψηλές 
συντάξεις ή περισσότερες από δύο συντάξεις.

Τι κόπηκε
Για να υπολογίσει κανείς το συνολικό ποσό 
που διεκδικεί για το επίµαχο 10µηνο, πρέπει 
να ανατρέξει στα µηνιαία εκκαθαριστικά πλη-
ρωµών των κύριων και επικουρικών συντάξε-
ών του, όπου αναγράφονται οι µειώσεις των 
νόµων 4051 και 4093 του 2012. Οι περικοπές 
του 2012 που τέθηκαν σε εφαρµογή και συ-
γκεντρώνουν αυξηµένες πιθανότητες να επι-
στραφούν στους συνταξιούχους για το διάστη-
µα των 10 µηνών πριν από την εφαρµογή του 
νόµου Κατρούγκαλου αφορούν: 
f Συνταξιούχους µε εισόδηµα από κύριες, επι-
κουρικές και µερίσµατα κάτω από 1.000 ευρώ 
µεικτά, οι οποίοι έχασαν τελείως τα «ψαλιδισµέ-
να» δώρα και µέτρησαν απώλειες και στην επι-
κουρική τους σύνταξη.
f Συνταξιούχους µε εισόδηµα από κύριες, 
επικουρικές και µερίσµατα πάνω από 1.000 
ευρώ µεικτά, οι οποίοι έχασαν τελείως τα «ψα-
λιδισµένα» δώρα και µέτρησαν απώλειες 5%-
20% στο άθροισµα κύριας και επικουρικής, 
ενώ όσοι ελάµβαναν µηνιαία σύνταξη άνω των 
1.300 ευρώ είχαν και επιπλέον µειώσεις στην 
επικουρική 12%, κάτι που κρίθηκε αντισυνταγ-
µατικό από το ΣτΕ.

∆εν υπάρχουν 
Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 57,21 ευρώ επί 10 µή-
νες = 572,10 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκησης: 
572,10 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 έτος: 800 ευρώ
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 
10 μήνες: 1.372,10 ευρώ 

5 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη µεικτά 1.841,82 
ευρώ

Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 39,01 ευρώ επί 10 µήνες 
= 390,10 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 189,60 
ευρώ επί 10 µήνες = 1.896,00 ευρώ. Συνολικό πο-
σό διεκδίκησης: 2.286,10 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 έτος: 800 ευρώ
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 
10 μήνες: 3.086,10 ευρώ 

6 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη µεικτά 3.314,68 
ευρώ. 

Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 149,64 ευρώ επί 10 µή-
νες = 1.496,40 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 
359,61 ευρώ επί 10 µήνες = 3.596,10 ευρώ. Συνο-
λικό ποσό διεκδίκησης: 5.092,50 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 έτος: 800 ευρώ 
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 
10 μήνες: 5.892,5 ευρώ

 ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
(πρώην ΕΤΑΑ) 

7 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη 1.133,52 ευ-
ρώ και επικουρική 459,42 ευρώ µεικτά. 

Κρατήσεις Ν. 4051/2012: ∆εν υπάρχουν 
Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 101,64 ευρώ επί 10 µή-
νες = 1.016,40 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκησης 
για την κύρια σύνταξη: 1.016,40 ευρώ 
f Επικουρική σύνταξη
Κρατήσεις Ν. 4051/2012: ∆εν υπάρχουν 
Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 27,57 ευρώ επί 10 µή-
νες = 275,70 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκησης επι-
κουρικής: 275,70 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 έτος: 800 ευρώ
f∆ώρα επικουρικής σύνταξης για 1 έτος: 918,84 
ευρώ
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 
10 μήνες: 3.010,94 ευρώ

8 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη µεικτά 2.306,13 
ευρώ.

Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 107,10 ευρώ επί 10 µή-
νες = 1.071 ευρώ 
Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 199,15 ευρώ επί 10 µή-
νες = 1.991,50 ευρώ. Συνολικό ποσό διεκδίκησης: 
3.062,50 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 έτος: 800 ευρώ
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 
10 μήνες: 3.862,50 ευρώ

 ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

9 Συνταξιούχος µε κύρια σύνταξη 1.533,55 ευ-
ρώ και επικουρική 333,20 ευρώ µεικτά. 

Κρατήσεις Ν. 4051/2012: 68,19 ευρώ επί 10 µήνες = 
681,90 ευρώ. Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 188,28 ευ-
ρώ επί 10 µήνες = 1.882,80 ευρώ. Συνολικό ποσό δι-

εκδίκησης για την κύρια σύνταξη: 2.564,70 ευρώ
f Επικουρική σύνταξη
Κρατήσεις Ν. 4051/2012 από 7/2015 έως και 

4/2016: 64,64 ευρώ επί 10 µήνες = 646,40 
ευρώ 

Κρατήσεις Ν. 4093/2012: 38,78 ευ-
ρώ επί 10 µήνες = 387,80 ευρώ. Συ-
νολικό ποσό διεκδίκησης για την επι-
κουρική: 1.034,20 ευρώ
f ∆ώρα κύριας σύνταξης για 1 

έτος: 800 ευρώ
f ∆ώρα επικουρικής σύνταξης 1 έτος: 

666,40 ευρώ
Συνολικά ο συνταξιούχος διεκδικεί για τους 
10 μήνες: 5.065,3 ευρώ 

ΟΓΑ
Οι συντα-
ξιούχοι 
του ΟΓΑ 
διεκδικούν 
µικρότε-
ρα ποσά 
αναδροµι-
κών, καθώς 
έχασαν µόνο 
τα δώρα, τα 
οποία για 
την κατώτα-
τη σύνταξη 
των 330 
ευρώ ήταν 
660 ευρώ 
τον χρόνο


