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ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Αθήνα, Ιούλιος 2020 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των ημερών: α) πιστώθηκαν τα 

αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων, 

ενώ β) με νεότερες ανακοινώσεις του Υπουργείου Εργασίας, η καταβολή των 

κύριων συντάξεων αυξημένων με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης αναβάλλεται για 

τον ερχόμενο Οκτώβριο. 

α) Η αύξηση των επικουρικών συντάξεων δεν αφορά όλους τους 

συνταξιούχους. 

 Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 

1889/2019 και 1890/2019 αφορούσαν στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του 

ΕΤΕΑΕΠ και ιδίως τις κατηγορίες συνταξιούχων που είχαν σύνολο κύριας και επι-

κουρικής άνω των 1.300 ευρώ και εξ αυτής της αιτίας αναπροσαρμόστηκαν προς 

τα κάτω οι επικουρικές τους συντάξεις.  Επομένως, μικρές διαφοροποιήσεις θα 

έχουν μόνο οι συνταξιούχοι φορέων που εντάχθηκαν στον Κλάδο Επικουρικής Α-

σφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.  Αντίθετα, δεν θα δουν αυξήσεις οι στρατιωτικοί συ-

νταξιούχοι, καθώς οι σχετικές διατάξεις που τροποποιήθηκαν με το Νόμο «Βρού-

τση» δεν αφορούσαν στα μερίσματά τους. 



 

 

β) Η αύξηση των κύριων συντάξεων δεν αφορά όλους τους συνταξιού-

χους και συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. 

Με την υπ’ αριθ. 1891/2019 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι τα ποσοστά 

αναπλήρωσης που προέβλεπε ο Νόμος «Κατρούγκαλου» για την ανταποδοτική 

σύνταξη είναι ιδιαιτέρως χαμηλά.  Ο πρόσφατος Νόμος «Βρούτση» άλλαξε (όχι εξ 

αρχής, αλλά από 01-10-2019) το ποσοστό αναπλήρωσης και μόνο για όσους έ-

χουν πάνω από 30 συντάξιμα έτη.  Στην πράξη, οι παλαιοί συνταξιούχοι δεν ανα-

μένεται να δουν διαφορά, καθώς η όποια «αύξηση» θα συμψηφιστεί με την υπάρ-

χουσα προσωπική διαφορά.   Για τους νέους συνταξιούχους, η αύξηση θα εξαρτη-

θεί από τις συντάξιμες αποδοχές.  Όσο χαμηλότερες είναι οι συντάξιμες αποδοχές, 

τόσο αμελητέα θα είναι η αύξηση.  Στις μεγαλύτερες αποδοχές, η όποια αύξηση θα 

εξανεμιστεί από τις κρατήσεις (π.χ. ΕΑΣ, Ειδική Εισφορά κλπ.). 
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