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λαµβάνει κύρια σύνταξη 792 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 859 ευρώ - αύξηση 67 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 996 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 1.096 ευρώ - αύξηση 100 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 1.200 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 1.333 ευρώ - αύξηση 133 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 1.608 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 1.808 ευρώ - αύξηση 200 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 1.812 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 2.045 ευρώ - αύξηση 233 ευρώ. 

Με 40 έτη ασφάλισης 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 684 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 734 ευρώ - αύξηση 50 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 812 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 884 ευρώ - αύξηση 72 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 1.026 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-

πλήρωσης θα λαµβάνει 1.134 ευρώ - αύξηση 108 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 1.240 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 1.384 ευρώ - αύξηση 144 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 1.668 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 1.884 ευρώ - αύξηση 216 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 1.882 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 2.134 ευρώ - αύξηση 252 ευρώ. 

Με 42 έτη ασφάλισης 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 747 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 779 ευρώ - αύξηση 32 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 852 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 894 ευρώ - αύξηση 42 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.086 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.149 ευρώ - αύξηση 63 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.320 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.404 ευρώ - αύξηση 84 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµε-
ρα λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.788 ευρώ. Με τα νέα πο-
σοστά αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.914 ευρώ - αύξη-
ση 126 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµ-
βάνει κύρια σύνταξη 2.022 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά ανα-
πλήρωσης θα λαµβάνει 2.169 ευρώ - αύξηση 147 ευρώ. 

Το όφελος σε αριθµούς
Η «R» παραθέτει αναλυτικά παραδείγµατα µε την αύξηση 
των συντάξεων που φέρνουν τα ποσοστά αναπλήρωσης: 

Με 33 έτη ασφάλισης 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 598 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 610 ευρώ - αύξηση 12 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 690 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 707 ευρώ - αύξηση 17 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 843 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 869 ευρώ - αύξηση 25 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµε-
ρα λαµβάνει κύρια σύνταξη 997 ευρώ. Με τα νέα πο-
σοστά αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.030 ευρώ - αύξη-
ση 33 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµε-
ρα λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.303 ευρώ. Με τα νέα πο-
σοστά αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.353 ευρώ - αύξη-
ση 50 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµε-
ρα λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.456 ευρώ. Με τα νέα πο-

σοστά αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.515 ευρώ - αύξη-
ση 59 ευρώ. 

Με 36 έτη ασφάλισης 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 632 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 663 ευρώ - αύξηση 31 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 738 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 782 ευρώ - αύξηση 44 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 915 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 981 ευρώ - αύξηση 66 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµε-
ρα λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.092 ευρώ. Με τα νέα πο-
σοστά αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.180 ευρώ - αύξη-
ση 88 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµε-
ρα λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.446 ευρώ. Με τα νέα πο-
σοστά αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.578 ευρώ - αύξη-
ση 132 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.500 ευρώ µισθό µεικτά σήµε-
ρα λαµβάνει κύρια σύνταξη 1.623 ευρώ. Με τα νέα πο-
σοστά αναπλήρωσης θα λαµβάνει 1.777 ευρώ - αύξη-
ση 154 ευρώ. 

Με 39 έτη ασφάλισης 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 
λαµβάνει κύρια σύνταξη 670 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης θα λαµβάνει 716 ευρώ - αύξηση 46 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, 

προχωρά στην υλοποίηση του κυβερ-
νητικού σχεδιασμού μετά το «πράσινο 
φως» που πήρε από τον ίδιο τον πρω-

θυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Σ
ε αύξηση κατά µέσο όρο 110 ευρώ τον 
µήνα οδηγούν τα νέα ποσοστά αναπλή-
ρωσης για την πλειονότητα των συντα-

ξιούχων που θα παραµείνουν στην αγορά ερ-
γασίας για 40 χρόνια και έχουν αποδοχές έως 
1.500 ευρώ µεικτά. Η Realnews έχει στη διάθε-
σή της τα τελικά ποσοστά αναπλήρωσης των κύ-
ριων συντάξεων που οδηγούν σε αυξήσεις από 
2% έως και 14% για ασφαλισµένους µε 30 χρό-
νια ασφάλισης και πάνω. Οπως αποκαλύπτεται 
από τους πίνακες της αναλογιστικής µελέτης, η 
αύξηση για περισσότερους από 1 εκατ. συντα-
ξιούχους ξεκινά από 12 ευρώ για 33 έτη ασφά-
λισης και µεικτό µισθό 700 ευρώ και φτάνει έως 
και 252 ευρώ τον µήνα για 40 έτη ασφάλισης 
και µεικτές αποδοχές 3.500 ευρώ. 

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων προχωρά στην υλοποίηση 
του κυβερνητικού σχεδιασµού µετά το «πράσι-
νο φως» που πήρε από τον ίδιο τον πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάστα-
ση των ποσοστών αναπλήρωσης και αύξησης 
των κύριων συντάξεων αναδροµικά από την 
1η Οκτωβρίου του 2019 µετά και την απόφα-
ση του Συµβουλίου της Επικρατείας. 

Σε διαβούλευση
Εντός της επόµενης εβδοµάδας αναµένεται να 
τεθούν σε διαβούλευση το 
νοµοσχέδιο µε τίτλο «Ασφα-
λιστική Μεταρρύθµιση και 
Ψηφιακός Μετασχηµατισµός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» και η 
αναλογιστική µελέτη που θα 
τεκµηριώνει τη βιωσιµότητα 
του συστήµατος κοινωνικής 
ασφάλισης µετά την αλλαγή 
των ποσοστών αναπλήρω-
σης, διατηρώντας τη συντα-
ξιοδοτική δαπάνη σταθερά 
µειούµενη κάτω του 16% του 
ΑΕΠ έως και το 2070. Σύµφω-
να µε πληροφορίες, το νοµο-
σχέδιο αναµένεται να ψηφι-

Τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης
στις συντάξεις 

Η «R» παρουσιάζει τον πίνακα 
µε τα αναλυτικά στοιχεία που 

περιλαµβάνεται στο ασφαλιστικό 
νοµοσχέδιο. «Θα δοθούν αυξήσεις 

σε περισσότερους από 1 εκατοµµύριο 
συνταξιούχους, σε κύριες και 

επικουρικές συντάξεις», δηλώνει 
ο υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 
Γιάννης Βρούτσης 
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* Μετά τα 40 χρόνια απασχόλησης, το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται σε 0,50% κατ’ έτος.
   ∆εν υπάρχει κανένα πλαφόν

Ν .  Κ Α Τ Ρ Ο Υ Γ Κ Α Λ Ο Υ

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ
KATHΓΟΡΙΕΣ

Ν Ε Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο

0-15 0,77% 0 0,00%

15,01-18 0,84% 15 11,55%

18,01-21 0,90% 18 14,07%

21,01-24 0,96% 21 16,77%

24,01-27 1,03% 24 19,65%

27,01-30 1,21% 27 22,74%

30,01-33 1,42% 30 26,37%

33,01-36 1,59% 33 30,63%

36,01-39 1,80% 36 35,40%

39,01-99 2,00% 39 40,80%

33,81%

42,80%

46,80%

35

40

42

0-15 0,77% 0 0,00%

15,01-18 0,84% 15 11,55%

18,01-21 0,90% 18 14,07%

21,01-24 0,96% 21 16,77%

24,01-27 1,03% 24 19,65%

27,01-30 1,21% 27 22,74%

30,01-33 1,98% 30 26,37%

33,01-36 2,50% 33 32,31%

36,01-40 2,55% 36 39,81%

40+* 0,50% 40 50,01%

37,31%

50,01%

51,01%

35

40

42

στεί στη Βουλή το πρώτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου. 
«Με το νέο σύστηµα καθιερώνεται µεγαλύτερη ευελιξία και είναι στην ευχέ-

ρεια των ασφαλισµένων να διαµορφώνουν το ύψος των µελλοντικών τους συ-
ντάξεων. Θα δοθούν αυξήσεις σε περισσότερους από 1 εκατοµµύριο συνταξιού-
χους, σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Ο συντελεστής αναπλήρωσης αυξάνε-
ται στο 50,01% για όσους αποχωρούν από την αγορά εργασίας µε πλήρη ασφα-
λιστικό βίο 40 ετών από 42,8% που είναι σήµερα και ανεβαίνει στο 51,01% από 
46,80% για όσους φτάσουν τα 42 έτη», δηλώνει στην «R» ο υπουργός Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης. 

Οι κλίµακες 
Το τελικό σχέδιο των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, που πε-
ριλαµβάνεται στο νοµοσχέδιο και αποκαλύπτει η «R», προβλέπει ότι στα 30 έτη 
ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης παραµένει στο 26,37%, όπως ισχύει και 
σήµερα, και για κάθε επιπλέον ηµέρα ασφάλισης αυξάνεται, καθώς ο συντελε-
στής από 1,42% διαµορφώνεται στο 1,98%. 

Στα 33 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης από 30,63% µε τον νόµο Κα-
τρούγκαλου θα φτάσει το 32,31%, ενώ στα 35 έτη θα διαµορφωθεί σε 37,31% 
από 33,81% σήµερα. Στα 36 έτη ασφάλισης το ποσοστό αναπλήρωσης σήµερα 
είναι 35,40%, ενώ µε το σχέδιο νόµου θα φτάσει στο 39,81%. 

Στα 40 έτη ασφάλισης η αναπλήρωση της ανταποδοτικής σύνταξης είναι 42,80% 
και θα διαµορφωθεί στο 50,01%, ενώ θα συνεχίσει να αυξάνεται για ασφάλιση 
42 ετών µε το ποσοστό αναπλήρωσης να φτάνει το 51,01% από 46,80% που είναι 
σήµερα. Η προσαύξηση στη σύνταξη δεν έχει πλαφόν ανάλογα µε τα έτη ασφάλι-
σης. Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, για κάθε επιπλέον έτος πέρα των 40 ετών υπάρ-
χει προσαύξηση στο ποσοστό αναπλήρωσης 0,50% κατ’ έτος. 

Τι θα δουν στην τσέπη
 Οι αυξήσεις στις συντάξεις λόγω της αλλαγής των ποσοστών αναπλήρωσης αφο-
ρούν παλιούς και νέους συνταξιούχους που έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφά-
λισης. Πάνω από 500.000 παλιοί συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις µόνο στα εκ-
καθαριστικά τους σηµειώµατα, καθώς όπως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο θα γί-

νει επανυπολογισµός όλων των συντάξεων µε 
βάση τα νέα ποσοστά. Η συγκεκριµένη κατη-
γορία έχει προσωπική διαφορά, δηλαδή η σύ-
νταξη που παίρνει είναι υψηλότερη από αυτή 
που δικαιούται µετά την εφαρµογή του νόµου 
Κατρούγκαλου. Με την αύξηση των ποσοστών 
αναπλήρωσης η προσωπική διαφορά θα µειω-
θεί, όµως όχι τόσο ώστε να καλύψει το υπερβάλ-
λον ποσό που ήδη λαµβάνουν. Η συγκεκριµένη 
κατηγορία θα καταφέρει να λάβει αύξηση στο 
εισόδηµά της µετά το 2023. Οσοι ήδη λαµβά-
νουν αυξήσεις (το 1/5 αυτών καταβάλλεται ήδη 
από την 1η Ιανουαρίου του 2019), καθώς δικαι-
ούνται υψηλότερες συντάξεις µε τον Ν. 4387/16 

από αυτές που λαµβάνουν, αναµένεται να δουν 
επιπλέον µικρή αύξηση στα ποσά που δικαιού-
νται, η οποία θα τους καταβληθεί αναδροµικά 
από την 1η Οκτωβρίου του 2019. Σηµαντικές 
αναδροµικές αυξήσεις θα δουν κυρίως συντα-
ξιούχοι που αποχώρησαν µετά την εφαρµογή 
του Ν. 4387/16 και ειδικά όσοι συνταξιοδοτή-
θηκαν το 2019. Σύµφωνα µε τον υπουργό Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γ. Βρούτση, 
το ποσό των αυξήσεων θα το λάβουν εφάπαξ 
οι συνταξιούχοι αµέσως µετά τον επανυπολο-
γισµό των συντάξεών τους µε τα νέα αυξηµέ-
να ποσοστά αναπλήρωσης, ενώ εκτιµάται ότι το 
κόστος µπορεί να ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ. 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ
«Με το νέο σύ-
στηµα καθιερώ-
νεται µεγαλύτερη 
ευελιξία και 
είναι στην 
ευχέρεια των 
ασφαλισµένων να 
διαµορφώνουν 
το ύψος των 
µελλοντικών τους 
συντάξεων. Θα 
δοθούν αυξήσεις 
σε περισσότερους 
από 1 εκατοµµύ-
ριο συνταξιού-
χους, σε κύριες 
και επικουρικές 
συντάξεις», 
δηλώνει στην 
«R» ο υπουργός 
Εργασίας και 
Κοινωνικών 
Υποθέσεων Γ. 
Βρούτσης

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

a.mavrouli@realnews.gr


