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κών συντάξεων θα εξαρτηθεί και από την εκπό-
νηση αναλογιστικής μελέτης. Υπενθυμίζεται ότι 
το όριο της συνταξιοδοτικής δαπάνης είναι αυ-
στηρά καθορισμένο για τα επόμενα χρόνια και 
πιο συγκεκριμένα μέχρι το 2060, επηρεαζόμε-
νο από τη σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, 
ενώ νέα επιβάρυνση θα προκαλέσει το ότι στα-
διακά όλοι οι εργαζόμενοι θα αποχωρούν με πε-
ρισσότερα από 35 έως και 40 έτη ασφάλισης. 

Οι παλαιοί
Οσον αφορά τα περίπου 2 εκατομμύρια πα-
λαιών συνταξιούχων, οι οποίοι συνταξιοδο-
τήθηκαν έως τις 12 Μαΐου του 2016, περίπου 
500.000 εξ αυτών υπολογίζεται ότι θα δικαιού-
νται αυξήσεις στα ποσά των συντάξεών τους με 
τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης που προωθεί το 
υπουργείο Εργασίας.

Στην πλειονότητά τους οι συνταξιούχοι αυτοί 
δεν θα δουν «πραγματικές» αυξήσεις στο μη-
νιαίο τους εισόδημα, καθώς θα μειωθεί η προ-
σωπική διαφορά που έχει καταγραφεί, ενισχύ-
οντας τις πιθανότητες για μετά το 2023, όταν 
θα δοθούν αυξήσεις συνολικά στις συντάξεις, 
να λάβουν και αυτοί κάποιο επιπλέον ποσό. 

Οι νέες συντάξεις θα έχουν αφετηρία την 4η 
Οκτωβρίου 2019 και θα αποδοθούν αναδρο-
μικά όταν ψηφιστεί το ασφαλιστικό νομοσχέ-
διο, το οποίο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα 

κατατεθεί στη Βουλή πριν από το τέλος του έτους. Τα εκκαθα-
ριστικά των παλαιών επανυπολογισμένων συντάξεων θα εκδο-
θούν μέχρι και τον Οκτώβριο. Στη συνέχεια, με την εφαρμογή 
του προωθούμενου ασφαλιστικού νόμου, θα πρέπει να επανυ-
πολογιστούν εκ νέου όλες οι συντάξεις, ενώ τα εκκαθαριστικά 
για τον Νοέμβριο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλες τις αλ-
λαγές και τα νέα διαμορφωμένα ποσά. 

Οι ωφελημένοι 
Η «R» παρουσιάζει όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων που θα 
επηρεαστούν από την αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλή-
ρωσης της ανταποδοτικής σύνταξης, αλλά και όσων θα δουν αύ-
ξηση στο μηνιαίο εισόδημά τους. 

1  ΝέΟι συΝταξιΟυχΟι πΟυ έχΟυΝ 
απΟχωρήσέι μέτα τισ 13/5/2016  
και δέΝ έχΟυΝ πρΟσωπική διαφΟρα

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται περισσότεροι 
από 150.000 συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφά-
λισης, οι οποίοι έχουν καταβάλει υψηλές εισφορές. Με την ψή-
φιση του νέου νόμου θα πρέπει να λάβουν αυξήσεις στα ποσά 
που λαμβάνουν και, μάλιστα, αναδρομικά από τις 4 Οκτωβρί-
ου και μετά. Οι αυξήσεις μπορεί να φτάνουν και το 15%, σε πε-
ρίπτωση που τα ποσοστά αναπλήρωσης επανέλθουν στο ύψος 
του Ν. 3863/10. 

Για παραδειΓμα: 

f  Ασφαλισμένος με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ και 40 
έτη ασφάλισης παίρνει σήμερα 642 ευρώ ανταποδοτική σύ-
νταξη και 384 ευρώ εθνική σύνταξη, συνολικά 1.026 ευρώ.

Με το καθεστώς που ίσχυε με τα αυξημένα ποσοστά αναπλή-
ρωσης, όπως όριζε ο νόμος του 2010, θα έπαιρνε 900 ευρώ 
ανταποδοτική σύνταξη και 360 ευρώ εθνική, δηλαδή συνολικά 
1.260 ευρώ, άρα η σύνταξή του θα είναι αυξημένη κατά 234 
ευρώ τον μήνα, ήτοι 22,8%. 
f  Ασφαλισμένος με συντάξιμες αποδοχές 1.000 ευρώ και 35 

έτη ασφάλισης παίρνει σήμερα 340 ευρώ ανταποδοτική σύ-
νταξη και 384 ευρώ εθνική σύνταξη, συνολικά 724 ευρώ.

Με το καθεστώς που ίσχυε με τα αυξημένα ποσοστά αναπλή-
ρωσης, όπως όριζε ο νόμος του 2010, θα έπαιρνε 465 ευρώ 
ανταποδοτική σύνταξη και 360 ευρώ εθνική, δηλαδή συνολικά 
825 ευρώ, άρα η σύνταξή του θα είναι αυξημένη κατά 101 ευ-
ρώ τον μήνα, ήτοι 14%. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι συνταξιούχοι έχουν κάνει αί-
τηση και περιμένουν την οριστική σύνταξη, αυτή θα υπολογιστεί 
με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης. Η αύξηση θα μετράει 
από τις 4 Οκτωβρίου 2019, ενώ για το διάστημα από την υπο-
βολή της αίτησης μέχρι τον Οκτώβριο τα αναδρομικά που τους 
οφείλονται από την κύρια σύνταξη θα δοθούν με τα παλαιά πο-
σοστά αναπλήρωσης. Για όσους κάνουν αίτηση μετά την ψήφι-
ση του νόμου, η ανταποδοτική σύνταξη θα βγει με τα αυξημέ-
να ποσοστά αναπλήρωσης στο σύνολό της. 

2  ΝέΟι συΝταξιΟυχΟι πΟυ απΟχωρήσαΝ 
απΟ τισ 13/5/2016 έωσ και τισ 31/12/2018,  
Οι ΟπΟιΟι έχΟυΝ πρΟσωπική διαφΟρα 

Χιλιάδες είναι οι συνταξιούχοι που αποχώρησαν κατά τη διάρ-
κεια της τριετούς μεταβατικής περιόδου μέχρι την πλήρη εφαρ-
μογή του νόμου Κατρούγκαλου και λαμβάνουν μέρος της προ-
σωπικής διαφοράς εφόσον αυτή υπερέβαινε το 20%. Οσοι συ-
νταξιοδοτήθηκαν την περίοδο από τον Μάιο του 2016 έως τον 
Δεκέμβριο του 2018 έλαβαν μέρος της προσωπικής διαφοράς. 
Οσοι υπέβαλαν αίτηση το 2016 έλαβαν το 1/2 του ποσού, όσοι 
συνταξιοδοτήθηκαν το 2017 το 1/3, ενώ όσοι συνταξιοδοτήθη-
καν το 2018 το 1/4. Το υπόλοιπο της προσωπικής διαφοράς δι-
ατηρείται και θα συμψηφίζεται με μελλοντικές αυξήσεις. Η αλ-
λαγή στο ποσό της σύνταξης λόγω της αυξημένης ανταποδοτι-
κότητας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με ειδικούς στην 
κοινωνική ασφάλιση. Εξετάζεται να διατηρηθεί η προσωπική δι-
αφορά που δικαιούντο ακόμη κι αν το νέο ποσό, όπως θα υπο-
λογιστεί, πέφτει κάτω από τον πήχυ του 20%. Αλλωστε, η αυ-
ξημένη ανταποδοτικότητα μετράει από τις 4 Οκτωβρίου 2019, 
ενώ οι εν λόγω συντάξεις εκδόθηκαν την περίοδο 2016-2018. 

Για παραδειΓμα: 

f  Ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ που συνταξιοδοτήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2016 με 40 έτη ασφάλισης θα ελάμβανε με 
το προηγούμενο καθεστώς 1.300 ευρώ σύνταξη, ενώ με τις 
διατάξεις του Ν. 4387/16 θα έπρεπε να λάβει 1.000 ευρώ. 
Η διαφορά ξεπερνούσε το 20% (συγκεκριμένα 23%), οπό-
τε έλαβε το 1/2 της προσωπικής διαφοράς διατηρώντας τα 
150 ευρώ, λαμβάνοντας 1.150 ευρώ τον μήνα.

Εάν η σύνταξη επανυπολογιστεί τον Νοέμ-
βριο με αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης και 
φτάσει τα 1.050 ευρώ, τότε η διαφορά της νέ-
ας με την παλαιά πέφτει κάτω από τον πήχυ του 
20% και ο συνταξιούχος δικαιούται χαμηλότε-
ρη σύνταξη. Ωστόσο, η ηγεσία του υπουργεί-
ου Εργασίας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προ-
χωρήσει σε μειώσεις και το ποσό θα διατηρη-
θεί ως προσωπική διαφορά και θα συμψηφι-
στεί με μελλοντικές αυξήσεις. 

3  παλαιΟι συΝταξιΟυχΟι 
(πριΝ απΟ τισ 13 μαΐΟυ 2019)  
πΟυ έχΟυΝ θέτική  
πρΟσωπική διαφΟρα  
μικρΟτέρή τωΝ 50 έυρω 

Για περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν σή-
μερα μικρή, αλλά θετική προσωπική διαφορά, 
μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεών τους 
με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, ανα-
μένεται είτε να μηδενιστεί η θετική διαφορά, 
είτε να περάσουν σε αρνητική προσωπική δι-

αφορά, κάτι που θα τους οδηγήσει σε πολύ μι-
κρές αυξήσεις στις συντάξεις τους. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, μπορούν να ελπίζουν ότι θα δουν αύ-
ξηση στο εισόδημά τους από το 2023 και με-
τά, όταν θα ξεκινήσουν να δίνονται αυξήσεις 
σε όλες τις συντάξεις με βάση το ΑΕΠ και τον 
Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

4  παλαιΟι συΝταξιΟυχΟι 
(πριΝ απΟ τισ 13 μαΐΟυ 2019) 
πΟυ έχΟυΝ θέτική  
πρΟσωπική διαφΟρα  
μέγαλυτέρή τωΝ 50 έυρω 

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση επισημαίνουν 
στην «R» ότι είναι λίγοι οι παλαιοί συνταξιού-
χοι που αποχώρησαν με περισσότερα από 35 
έτη ασφάλισης. Η αύξηση της ανταποδοτικής 
σύνταξης οδηγεί σε συνολική αύξηση της νέ-
ας σύνταξης προ φόρου. Ωστόσο, η συγκεκρι-
μένη κατηγορία δεν θα δει καμία πραγματική 
αύξηση, απλά θα μειωθεί η προσωπική διαφο-
ρά που έχει καταγραφεί, αυξάνοντας τις ελπίδες 
σταδιακά να αυξηθεί η σύνταξη μετά το 2023. 
Η προσωπική διαφορά θα συμψηφίζεται με 
αυτές τις ετήσιες αυξήσεις μέχρι να μηδενιστεί. 

5  παλαιΟι συΝταξιΟυχΟι 
(πριΝ απΟ τισ 13 μαΐΟυ  
2019) πΟυ έχΟυΝ αρΝήτική 
πρΟσωπική διαφΟρα

Περίπου 620.000 συνταξιούχοι από τον Ια-
νουάριο του 2019 είδαν αυξήσεις στις συντά-
ξεις τους, λόγω αρνητική προσωπικής διαφο-
ράς. Η συγκεκριμένη κατηγορία έλαβε το 1/5 
της αύξησης, η οποία υπολογίζεται αθροιστι-
κά στα 90-96 ευρώ έως το 2023. 

Οι εν λόγω συνταξιούχοι, εφόσον εμπίπτουν 
στις κατηγορίες αυξημένης ανταποδοτικότητας, 
θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερη αύξηση, κα-
θώς η αρνητική προσωπική διαφορά θα αυ-
ξηθεί και μαζί της θα πρέπει να αυξηθεί και το 
1/5 αυτής, που λαμβάνουν από 1/1/2019. Η 
αύξηση αυτή δεν θα έχει αναδρομική ισχύ από 
1/1/2019, αλλά θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 
4 Οκτωβρίου. Η αλλαγή αυτή αφορά κυρίως 
συνταξιούχους ΙΚΑ με περισσότερα από 30 έτη 
ασφάλισης, καθώς και συνταξιούχους που ασφα-
λίζονταν στα πρώην ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών.

αύξηση
Ειδικοί στην κοι-
νωνική ασφάλιση 
επισημαίνουν στη 
Realnews ότι, 
από το 2016 και 
μετά, κάθε χρόνο 
περίπου 40.000 
ασφαλισμένοι απο-
χωρούν από την 
αγορά εργασίας με 
περισσότερα από 
35 χρόνια ασφά-
λισης. Μάλιστα, 
ο αριθμός αυτός 
αναμένεται να αυ-
ξηθεί προοδευτικά 
τα επόμενα χρόνια

Στόχος του υπουργείου 
είναι να πριμοδοτηθούν όσοι 
επιλέξουν να παραμείνουν 
στην αγορά εργασίας 
και πέραν των 40 ετών


