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Α
πό το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η 
καταβολή των αναδρομικών, ύψους 1,4 

δισ. ευρώ, του 11μήνου Ιουλίου 2015-Μαΐου 
2016 σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχους του 
ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Από το συ-
νολικό ποσό, τα 892 εκατ. ευρώ θα τα λάβουν 
οι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα, δηλαδή 
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ, τραπεζών, ΝΑΤ και ΕΤΑΑ με 
συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ, ενώ τα υπό-
λοιπα 496 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν στους 
δικαιούχους του δημόσιου τομέα, ήτοι στους 
πολιτικούς συνταξιούχους, στους δικαστικούς 
και στους αποστράτους.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να κατα-
τεθεί στη Βουλή η εκκρεμούσα διάταξη νόμου 
για την καταβολή των αναδρομικών ποσών 
των κύριων συντάξεων και στους συνταξιού-
χους του δημόσιου τομέα, καθώς μέχρι στιγ-
μής έχει ψηφιστεί η επιστροφή των ποσών μό-
νο για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. 
Η διάταξη θα προβλέπει ότι θα επιστραφούν 
τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων από τις 
αντισυνταγματικές περικοπές του 2012 για το 
11μηνο Ιούλιος 2015-Μάιος 2016, με τη ρή-
τρα πως όσοι τα λάβουν αποκλείονται από πι-
θανές μελλοντικές διεκδικήσεις αναδρομικών 
από δώρα και επικουρικές. 

Aπό την επεξεργασία των δεδομένων που 
ήδη έχουν προχωρήσει το υπουργείο Εργα-
σίας και η ΗΔΙΚΑ, υπολογίζεται ότι τα ποσά 
των επιστροφών του Οκτωβρίου από τις αντι-
συνταγματικές μειώσεις των κύριων συντάξε-
ων θα κυμανθούν από 550 έως και 9.000 ευ-
ρώ όσον αφορά ορισμένες περιπτώσεις υψη-
λόμισθων κρατικών λειτουργών, όπως είναι οι 
δικαστικοί. Ωστόσο, σύμφωνα με τους υπολο-
γισμούς που έχουν γίνει, το μεσοσταθμικό πο-
σό για τους περισσότερους συνταξιούχους κυ-
μαίνεται από 1.300 έως 1.800 ευρώ.

Ανά ταμείο
Αναλυτικά, όσοι είχαν το 2012 άθροισμα συ-

Η ώρα του ταμείου για 
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ντάξεων μεταξύ 1.000 και 1.100 ευρώ αναμέ-
νεται να λάβουν, το αργότερο έως τις 26 Οκτω-
βρίου, αναδρομικά συνολικού ύψους περίπου 
600 ευρώ. Αντίστοιχα, όσοι είχαν άθροισμα 
1.100 με 1.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν 
περί τα 800 ευρώ, τα οποία θα αυξηθούν πέ-
ριξ των 2.600 ευρώ στις περιπτώσεις που το 
άθροισμα συντάξεων κυμαινόταν το 2012 με-
ταξύ 1.500 και 2.000 ευρώ. 

Περίπου 5.500 ευρώ αναδρομικά θα λάβουν 

1Συνταξιούχος ΔΕΚΟ που σήμερα λαμβά-
νει προ φόρου σύνταξη 1.550 ευρώ θα 

λάβει αναδρομικά 4.150 ευρώ. 

2Συνταξιούχος τράπεζας που σήμερα προ 
φόρου λαμβάνει σύνταξη 1.300 ευρώ θα 

λάβει αναδρομικά 2.130 ευρώ. 

3 Συνταξιούχος τράπεζας που εξακολουθεί 
σήμερα να λαμβάνει σύνταξη 1.950 ευρώ 

θα λάβει αναδρομικά 5.750 ευρώ.

4Συνταξιούχος δικαστικός που σήμερα 
λαμβάνει σύνταξη προ φόρου 2.325, θα 

λάβει αναδρομικά της τάξης των 8.800 ευρώ.

5 Απόστρατος που σήμερα λαμβάνει σύ-
νταξη προ φόρου 1.540 ευρώ θα λάβει 

αναδρομικά 4.130 ευρώ.

6 Συνταξιούχος του ΝΑΤ που παίρνει 1.630 
ευρώ προ φόρου, δικαιούται αναδρομι-

κά 3.350 ευρώ.

7Συνταξιούχος του πρώην Οργανισμού 
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 

που σήμερα λαμβάνει σύνταξη 1.100 ευρώ θα 
λάβει αναδρομικά της τάξης των 700 ευρώ.

8Συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ που σήμε-
ρα λαμβάνει κύρια σύνταξη 1.050 ευρώ 

θα λάβει αναδρομικά 670 ευρώ.

9Συνταξιούχος μηχανικός του ΤΣΜΕ-
ΔΕ που σήμερα λαμβάνει κύρια σύντα-

ξη 1.250 ευρώ θα λάβει αναδρομικά 1.000 
ευρώ.

10Συνταξιούχος του Ταμείου Νομικών 
που λαμβάνει προ φόρου σύνταξη 

1.350 ευρώ θα λάβει αναδρομικά 1.200 ευ-
ρώ.

11Απόστρατος που λαμβάνει μηνιαία 
προ φόρου σύνταξη 1.050 ευρώ θα 

λάβει αναδρομικά 1.300 ευρώ. 

12Συνταξιούχος του Δημοσίου που σή-
μερα λαμβάνει προ φόρου σύνταξη 

1.280 ευρώ θα λάβει αναδρομικά 2.000 ευ-
ρώ.

13Συνταξιούχος του Δημοσίου με σύ-
νταξη προ φόρου 2.000 ευρώ θα λά-

βει αναδρομικά 5.750 ευρώ.

14Απόστρατος με κύρια σύνταξη προ 
φόρου 2.000 ευρώ θα λάβει αναδρο-

μικά 6.100 ευρώ.

15Συνταξιούχος του πρώην ΙΚΑ με σύ-
νταξη προ φόρου 1.200 ευρώ θα λά-

βει αναδρομικά 1.700 ευρώ.

16 Διπλοσυνταξιούχος του ΙΚΑ 
που παίρνει σύνταξη 850 ευρώ και 

σύνταξη χηρείας από το Δημόσιο της τάξης 
των 300 ευρώ θα λάβει αναδρομικά 600 
ευρώ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τι θα εισπράξουν οι δικαιούχοι

όσοι είχαν υψηλές συντάξεις, μεταξύ 2.000 και 
3.000 ευρώ. 

Ποσά που ξεπερνούν τα 7.000 ευρώ θα λά-
βουν συνταξιούχοι (που εισπράττουν δύο ή πε-
ρισσότερες κύριες συντάξεις, υψηλοσυνταξιού-
χοι του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών αλλά και 
του Δημοσίου) που το 2012 είχαν άθροισμα 
συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ. 

Τα μεγάλα ποσά, που φτάνουν ακόμα και 
9.000 ευρώ, αφορούν κυρίως συνταξιούχους 
με άθροισμα συντάξεων το 2012 άνω των 
3.000 ευρώ. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για δι-
πλοσυνταξιούχους που εισπράττουν δύο ή πε-
ρισσότερες κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και 
γήρατος ή δύο γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος 
από δημόσιο και ιδιωτικό τομέα κ.ά.) και υψη-
λοσυνταξιούχους του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ, των τρα-
πεζών και του Δημοσίου που είχαν υψηλές και 
πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.

Οι μερικώς κερδισμένοι συνταξιούχοι από 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι, ωστό-
σο, χάνουν τα αναδρομικά των δώρων και των 
επικουρικών, θα λάβουν πίσω εφάπαξ:
f Τη μείωση 12% στο τμήμα της κύριας σύ-
νταξης που υπερέβαινε τα 1.300 ευρώ.
f Τη μείωση της κύριας σύνταξης με κλίμακα 
5%, 10%, 15%, 20% για αθροιστικά ποσά 1.000, 
1.500, 2.000 και 3.000 ευρώ στο άθροισμα κύ-
ριων και επικουρικών αντίστοιχα. 

Οσοι επιλέξουν να ακολουθήσουν τη δικαστι-
κή οδό και να διεκδικήσουν όλες τις επιστροφές 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου 
να λάβουν μεγαλύτερα ποσά, για να αποποι-
ηθούν τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων 
θα πρέπει να κάνουν αίτηση αποποίησης του 
δικαιούμενου ποσού στον ΕΦΚΑ.

Οσοι διεκδικήσουν επιστροφές 
χρημάτων πέραν του 
11μήνου θα κάνουν αίτηση 
αποποίησης στον ΕΦΚΑ και 
μετά θα κινηθούν δικαστικά 


