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Σ
την καταβολή νέου γύρου αναδρομι-
κών σε περίπου 255.000 συνταξιού-
χους αναμένεται να προχωρήσει η κυ-

βέρνηση το τελευταίο δίμηνο του έτους. Η ηγε-
σία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων έχει εξασφαλίσει περισσότερα από 
350 εκατ. ευρώ, προκειμένου να προχωρήσει: 
f Στην αύξηση των κύριων συντάξεων και 
στην καταβολή των αναδρομικών 15 μηνών 
για 190.000 ασφαλισμένους με περισσότερα 
από 30 έτη ασφάλισης. 
f Στην αύξηση και στην καταβολή αναδρο-
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Νέος γύρος 
αναδρομικών 
για 255.000 
συνταξιούχους
Ποιες είναι οι τρεις κατηγορίες των δικαιούχων και πότε θα πάρουν
τα χρήματα. Αναλυτικά παραδείγματα με τις αυξήσεις στις συντάξεις

μικών με βάση το νέο καθεστώς απασχόλη-
σης 30.000 συνταξιούχων που εργάζονται, οι 
οποίοι θα πάρουν αναδρομικά από τον Μάρ-
τιο του 2020 και μετά. 
f Στην αύξηση των 35.000 προσωρινών συ-
ντάξεων που έχουν εκδοθεί από τις 13/5/2016.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνική Ασφάλισης, e-ΕΦΚΑ θα 
προχωρήσουν αρχικά στην αύξηση του πο-
σοστού όλων των προσωρινών συντάξεων μέ-
χρι το τέλος Νοεμβρίου, ενώ εντός Δεκεμβρί-
ου αναμένεται να ξεκινήσουν η αποπληρωμή 

αναδρομικών 15 μηνών και η αποκατάσταση των ποσοστών 
αναπλήρωσης των συντάξεων για όσους έχουν περισσότερα 
από 30 έτη ασφάλισης.

Πιστώσεις
Σε πρώτη φάση θα πιστωθούν τα χρήματα σε όσους έχουν συ-
νταξιοδοτηθεί από τις 13 Μαΐου του 2016 και μετά. Σε δεύ-
τερο χρόνο θα ακολουθήσουν οι «παλαιοί» συνταξιούχοι, κα-
θώς απαιτείται συμψηφισμός με την προσωπική διαφορά που 
έχει καταγραφεί. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται 
να ολοκληρωθεί τους πρώτους μήνες του 2021. Για την επό-
μενη χρονιά φαίνεται ότι παραπέμπεται η αύξηση του ποσο-
στού σύνταξης από το 30% στο 60% για τους συνταξιούχους 

που εργάζονται και για  τα αναδρομικά ποσά 
από τον Μάρτιο του 2020. 

Εντός Δεκεμβρίου αναμένεται να ξεκινή-
σει η καταβολή των αναδρομικών ποσών για 
συνταξιούχους που έχουν περισσότερα από 
30 έτη ασφάλισης και των αναδρομικών πο-
σών για 15 μήνες, καθώς η αύξηση ισχύει από 
την 1η Οκτωβρίου του 2019 και μετά. Οι νέ-
οι συντελεστές θα ισχύσουν για όλους, τόσο 
γι’ αυτούς που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί 
όσο και για εκείνους που θα συνταξιοδοτη-
θούν στο μέλλον. 

Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, 

κονδύλι
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ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ των προσωρινών συντάξεων και στην 
καταβολή των αναδροµικών έως το τέλος Νοεµβρίου 
αναµένεται να προχωρήσει η ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας, σε συνεργασία µε τη διοίκηση του Ηλεκτρο-
νικού Εθνικού Φορέα Κοινωνική Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ. 
Οι αυξήσεις και τα αναδροµικά κυµαίνονται από 1.150 
ευρώ έως 6.912 ευρώ σε όλες τις προσωρινές συντά-
ξεις που έχουν εκδοθεί από τις 13/5/2016. Οι αυξήσεις 
θα είναι έως 285 ευρώ τον µήνα στις προσωρινές - και 
επιπλέον σε αυτές τα αναδροµικά από 1.150 ευρώ έως 
6.910 ευρώ για περίπου 35.000 συνταξιούχους που 
βρίσκονται σε αναµονή έχοντας υποβάλει αίτηση συ-
νταξιοδότησης από τον Μάιο του 2016 αλλά δεν έχει 
εκδοθεί η οριστική τους σύνταξη. Η προσωρινή σύντα-
ξη στα ταµεία µισθωτών αυξάνεται στο 80% του µέσου 
µισθού του τελευταίου έτους, αντί 50% που είχε υπολο-
γιστεί στις αιτήσεις από 13/5/2016. Στους ελεύθερους 
επαγγελµατίες, στους αυτοαπασχολουµένους και στους 
αγρότες αυξάνεται στο 70% του µέσου µηνιαίου εισο-
δήµατος του τελευταίου 12µήνου, αντί 50% που είχε 
υπολογιστεί στις αιτήσεις από 13/5/2016.

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ από τη σύνταξη Μαρτίου 2020 µετρά το 
νέο µειωµένο «πέναλτι» 30% στη σύνταξη για τους συ-
νταξιούχους που εργάζονται και εµπίπτουν στην περικο-
πή του 60% της σύνταξής τους µε τον νόµο Κατρούγκα-
λου. Ευνοηµένοι από το νέο µέτρο είναι περίπου 30.000 
συνταξιούχοι που ξεκίνησαν να εργάζονται µετά τις 13 
Μαΐου 2016 ή συνταξιοδοτήθηκαν µετά την ίδια ηµερο-
µηνία και συνεχίζουν να εργάζονται. Το εισόδηµά τους 
από κύριες και επικουρικές καταβάλλεται µειωµένο κατά 
60%. Από τον Μάρτιο του 2020 θα έπρεπε να καταβάλ-
λεται µειωµένο κατά 30%, ωστόσο ο νέος «κόφτης» δεν 
έχει ακόµη εφαρµοστεί. Συνεπώς, δικαιούνται: 
f Αύξηση 75% στη µηνιαία σύνταξή τους. 
f Αναδροµικά τουλάχιστον 10 µηνών από τη διαφορά, 
καθώς το νέο µειωµένο «πέναλτι» µετρά από τη σύνταξη 
Μαρτίου 2020 έως το τέλος του έτους. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε πληροφορίες της «R», οι υπεύθυ-
νοι του e-ΕΦΚΑ δεν θα έχουν προλάβει να επιστρέψουν 
και αυτά τα αναδροµικά έως το τέλος του έτους.

Εως το τέλος του
Νοεμβρίου η αύξηση
των προσωρινών

Το νέο καθεστώς
για όσους συνεχίζουν
να εργάζονται

περίπου 500.000 παλαιοί συνταξιούχοι, που 
έχουν αποχωρήσει πριν από την ψήφιση του 
νόµου Κατρούγκαλου, δηλαδή πριν από τον 
Μάιο του 2016, θα έχουν σε µεγάλο βαθµό 
µόνο λογιστική επίπτωση στη σύνταξή τους, 
καθώς η δικαιούµενη αύξηση θα απορροφη-
θεί από την προσωπική διαφορά. Η συγκεκρι-
µένη κατηγορία έχει προσωπική διαφορά, δη-
λαδή η σύνταξη που παίρνει είναι υψηλότερη 

από αυτή που δικαιούται µετά την εφαρµο-
γή του νόµου Κατρούγκαλου. Με την αύξηση 
των ποσοστών αναπλήρωσης, η προσωπική 
διαφορά θα µειωθεί, όµως όχι τόσο ώστε να 
καλύψει το υπερβάλλον ποσό που ήδη κατα-
βάλλεται. Η συγκεκριµένη κατηγορία θα κα-
ταφέρει να έχει αύξηση στο εισόδηµά της µε-
τά το 2023.

Αυξήσεις στο καθαρό ποσό της σύνταξής 
τους θα δουν περίπου 190.000 συνταξιούχοι:
f Περίπου 50.000 παλαιοί συνταξιούχοι (απο-
χώρηση πριν από τις 12 Μαΐου 2016) µε µι-
κρή θετική προσωπική διαφορά, κατά µέσο 
όρο περίπου 30 ευρώ. Μετά τον συµψηφι-
σµό της προσωπικής διαφοράς, θα λάβουν 
αύξηση µεσοσταθµικά 30 ευρώ σε πέντε ετή-
σιες δόσεις έως το 2024. Για παράδειγµα, αν 
η συνολική αύξηση είναι 100 ευρώ, η αύξη-
ση για το 2020 θα είναι 20 ευρώ και τα ανα-
δροµικά περίπου 250 ευρώ.
f Περίπου 100.000 παλαιοί συνταξιούχοι µε 
αύξηση από 1/1/2019 (αρνητική προσωπική 
διαφορά). ∆ικαιούνται νέα µεσοσταθµική αύ-
ξηση της τάξης των 40-50 ευρώ σε πέντε ετή-
σιες δόσεις έως το 2024. Για παράδειγµα, αν 
η συνολική αύξηση είναι 100 ευρώ, η αύξη-
ση για το 2020 θα είναι 20 ευρώ και τα ανα-
δροµικά περίπου 250 ευρώ.
f Περίπου 40.000 νέοι συνταξιούχοι (από τις 
13 Μαΐου 2016 και µετά) χωρίς προσωπική 
διαφορά. ∆ικαιούνται άµεση αύξηση εφάπαξ 
στην καταβαλλόµενη σύνταξη, που κυµαίνε-
ται κατά µέσο όρο στα 50 ευρώ, και αναδρο-
µικά τουλάχιστον 600 ευρώ.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ

Τι θα εισπράξουν
 Η REALNEWS παρουσιάζει παραδείγµατα µε την αύξηση των 

συντάξεων και των αναδροµικών 15 µηνών µε τα νέα ποσοστά 
αναπλήρωσης. Τα αναδροµικά ποσά ξεκινούν από 180 ευρώ και 
ξεπερνούν -σε κάποιες περιπτώσεις- τα 3.000 ευρώ. 

ΓΙΑ 33 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβάνει κύ-
ρια σύνταξη 598 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, θα λά-
βει 610 ευρώ. Μηνιαία αύξηση 12 ευρώ. Αναδροµικά 180 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 690 ευρώ και θα λάβει 707 ευρώ. Αύξηση 17 
ευρώ. Αναδροµικά 255 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 997 ευρώ και θα λάβει 1.030 ευρώ. Αύξηση 
34 ευρώ. Αναδροµικά 510 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 1.303 ευρώ και θα λάβει 1.353 ευρώ. Αύξη-
ση 50 ευρώ. Αναδροµικά 750 ευρώ.

ΓΙΑ 36 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβάνει κύ-
ρια σύνταξη 632 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, θα λά-
βει 663 ευρώ. Μηνιαία αύξηση 31 ευρώ. Αναδροµικά 465 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 738 ευρώ και θα λάβει 782 ευρώ. Αύξηση 44 
ευρώ. Αναδροµικά 660 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 1.092 ευρώ και θα λάβει 1.180 ευρώ. Αύξη-
ση 88 ευρώ. Αναδροµικά 1.320 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 1.446 ευρώ και θα λάβει 1.578 ευρώ. Αύξη-
ση 132 ευρώ. Αναδροµικά 1.980 ευρώ.

ΓΙΑ 39 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβάνει κύ-
ρια σύνταξη 670 ευρώ. Με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, θα λά-
βει 716 ευρώ. Μηνιαία αύξηση 47 ευρώ. Αναδροµικά 705 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά λαµβάνει σήµε-
ρα κύρια σύνταξη 792 ευρώ και θα λάβει 859 ευρώ. Αύξηση 67 
ευρώ. Αναδροµικά 1.005 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά λαµβάνει κύρια 
σύνταξη 1.200 ευρώ και θα λάβει 1.333 ευρώ. Αύξηση 133 ευ-
ρώ. Αναδροµικά 1.995 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά λαµβάνει κύρια 
σύνταξη 1.608 ευρώ και θα λάβει 1.808 ευρώ. Αύξηση 200 ευ-
ρώ. Αναδροµικά 3.000 ευρώ. 

ΓΙΑ 40 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά λαµβάνει κύρια σύ-
νταξη 684 ευρώ και θα λάβει 734 ευρώ. Αύξηση 50 ευρώ. Ανα-
δροµικά 750 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά λαµβάνει κύρια 
σύνταξη 812 ευρώ και θα λάβει 884 ευρώ. Αύξηση 72 ευρώ. 
Αναδροµικά 1.080 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά λαµβάνει σήµε-
ρα κύρια σύνταξη 1.240 ευρώ και θα λάβει 1.384 ευρώ. Αύξη-
ση 144 ευρώ. Αναδροµικά 2.160 ευρώ
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά λαµβάνει σήµε-
ρα κύρια σύνταξη 1.668 ευρώ και θα λάβει 1.884 ευρώ. Αύξη-
ση 216 ευρώ. Αναδροµικά 3.240 ευρώ.

ΓΙΑ 42 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
f Ασφαλισµένος µε 700 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβάνει 
κύρια σύνταξη 747 ευρώ και θα λάβει 779 ευρώ. Μηνιαία αύ-
ξηση 33 ευρώ. Αναδροµικά 495 ευρώ. 
f Ασφαλισµένος µε 1.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 852 ευρώ και θα λάβει 894 ευρώ. Αύξηση 42 
ευρώ. Αναδροµικά 630 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 2.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 1.320 ευρώ και θα λάβει 1.404 ευρώ. Αύξη-
ση 84 ευρώ. Αναδροµικά 1.260 ευρώ.
f Ασφαλισµένος µε 3.000 ευρώ µισθό µεικτά σήµερα λαµβά-
νει κύρια σύνταξη 1.788 ευρώ και θα λάβει 1.914 ευρώ. Αύξη-
ση 126 ευρώ. Αναδροµικά 1.890 ευρώ.

Τον ∆εκέµβριο αναµένεται
να ξεκινήσει η καταβολή
των ποσών για συνταξιούχους 
που έχουν πάνω από 
30 έτη ασφάλισης


