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ΝΕΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021 

Τις τελευταίες ημέρες φέρεται από τα δημοσιεύματα να πιστώνονται 

στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στα 

αυξημένα (με το «Νόμο Βρούτση») ποσοστά αναπλήρωσης.  Έχει δε δημιουργηθεί 

μεγάλη σύγχυση, διότι αρκετοί θυμούνται τα αναδρομικά 11μηνου του Ν. 

4093/2012, που είχαν πιστωθεί στους συνταξιούχους πριν λίγους μήνες.  

Το θέμα είχε εκκινήσει με την υπ’ αριθ. 1891/2019 απόφαση του ΣτΕ, η 

οποία έκρινε ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης που προέβλεπε ο Νόμος 

«Κατρούγκαλου» για την ανταποδοτική σύνταξη είναι ιδιαιτέρως χαμηλά.   Στη 

συνέχεια, με το άρθρο 24 του Ν. 4670/2020 (Νόμος Βρούτση) αυξήθηκαν τα 

σχετικά ποσοστά αναπλήρωσης, αλλά μόνο για τους συνταξιούχους με 30,01 και 

άνω έτη ασφάλισης και για χρονικό διάστημα από 01-10-2019 και εξής.  Οι 

αυξήσεις που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 01-10-2019 έως 30-09-

2021 αποδίδονται σε μία δόση και από την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η 

έκδοση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συντάξεως Οκτωβρίου, στα οποία θα 

αποτυπώνεται η αύξηση εφεξής.   

 



 

 

Η διαφορά ενδέχεται να είναι μόνο λογιστική και όχι πραγματική, διότι η 

όποια αύξηση συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά. 

Συνοψίζοντας, ωφελημένοι θα είναι οι μετά το 2016 συνταξιούχοι, των 

οποίων η σύνταξη υπολογίστηκε εξαρχής με τις διατάξεις του Ν. 4387/2016.  Για 

τους συνταξιούχους προ του 2016, πραγματική αύξηση θα χορηγηθεί, μόνο αν 

συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: 

Α) 30,01 έτη και άνω,  

Β) μηδενική ή αρνητική προσωπική διαφορά.  

Ακόμη και για αυτή τη μικρή κατηγορία, οι αυξήσεις θα είναι 

αποκαρδιωτικές (τις υπολογίζω σε 8-10 ευρώ κατά μέσο όρο και κατ’ ανώτατο 

όριο 30 ευρώ μηνιαίως).  

Τέλος, λαμβάνω αρκετά μηνύματα για δικαιούχους που, ενώ περίμεναν να 

λάβουν κάποιο ποσό, τελικώς δεν είδαν τίποτα.  Θα συνιστούσα να αναμένουμε 

την έκδοση των αναλυτικών σημειωμάτων, τα οποία οφείλει ο e-ΕΦΚΑ να 

αναρτήσει στο λογαριασμό εκάστου συνταξιούχου και στη συνέχεια να 

εντοπίσουμε τα όποια λάθη. 

Παραμένω πάντα στη διάθεσή σας για εξειδικευμένη ενημέρωση, καθώς 

ήδη υπάρχουν ενδείξεις για λάθη που (για πολλοστή φορά) σας ταλαιπωρούν, 

προς δόξαν της «δημιουργικής λογιστικής».  
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