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Α
υξήσεις στις κύριες συντάξεις τους θα 
δουν, πιθανότατα τους πρώτους µήνες 
της νέας χρονιάς, περισσότεροι από 

150.000 πολίτες οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν 
µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου 
(τον Μάιο του 2016 και µέχρι σήµερα), ενώ θε-
τικά θα επηρεαστούν και οι συντάξεις 500.000 
παλαιών συνταξιούχων. 

Οι αυξήσεις αναµένεται να έχουν αναδρο-
µική ισχύ από τις 4 Οκτωβρίου, οπότε τέθηκε 
σε εφαρµογή η απόφαση του Συµβουλίου της 
Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγµατικά τα 
ποσοστά αναπλήρωσης της ανταποδοτικής σύ-
νταξης για όσους έχουν πολλά έτη ασφάλισης 
και έχουν καταβάλει αυξηµένες εισφορές. Ει-
δικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισηµαίνουν 
στη Realnews ότι, από το 2016 και µετά, κάθε 
χρόνο περίπου 40.000 ασφαλισµένοι αποχω-
ρούν από την αγορά εργασίας µε περισσότερα 
από 35 χρόνια ασφάλισης. Μάλιστα, ο αριθ-
µός αυτός αναµένεται να αυξηθεί προοδευτι-
κά τα επόµενα χρόνια.

Σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», στο υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανα-
ζητούν τη χρυσή τοµή για τη διαµόρφωση των 
νέων ποσοστών αναπλήρωσης από τα 30 έτη 
ασφάλισης και πάνω και κυρίως από τα 35 χρό-
νια ασφάλισης και πάνω. Μάλιστα, υπάρχουν 
εισηγήσεις ώστε η σωρευτική αύξηση στα 35 
έτη και πάνω να είναι 2,5 µε 3 ποσοστιαίες µο-
νάδες. Τις µεγαλύτερες αυξήσεις, ωστόσο, θα 
έχουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ή συνταξιοδο-
τούνται µε περισσότερα από 40 έτη. Στόχος του 
υπουργείου Εργασίας είναι να πριµοδοτηθούν 
σηµαντικά όσοι επιλέξουν να παραµείνουν 
στην αγορά εργασίας και πέραν των 40 
ετών. Σε περίπτωση που η ηγεσία του 
υπουργείου Εργασίας επιλέξει να δι-
αµορφώσει τα ποσοστά αναπλήρω-
σης κοντά σε αυτά που είχαν νοµο-
θετηθεί µε τον Ν. 3863/10, τότε οι 
αυξήσεις µπορεί να φτάσουν ακό-
µη και στο 15%. 

Οπως αναφέρουν υψηλόβαθµα 
στελέχη του υπουργείου Εργασίας 
στην «R», η διαµόρφωση των νέων 
ποσοστών αναπλήρωσης 
των ανταποδοτι-

Οι αυξήσεις θα φτάσουν έως 15% για όσους 
συνταξιοδοτήθηκαν µετά τον Μάιο του 2016. 

«Παράθυρο» για µελλοντικές αυξήσεις 
και για 500.000 παλαιούς δικαιούχους. 

Αναλυτικά οι κατηγορίες των ωφεληµένων
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