
 

 
 

 

ΥΩΡΙ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΕΠΙΚΟΤΡΙΚΗ ΤΝΣΑΞΗ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΙ 

 

Ούηε ηελ πξνζσξηλή επηθνπξηθή  ζύληαμε  δελ ιακβάλνπλ νη  ζπληαμηνύρνη, όπσο 

απνθαιύπηεη ην  Εληαίν  Δίθηπν  πληαμηνύρσλ (ΕΝ.ΔΙ.Τ.).  πλνιηθά γηα όιεο ηηο 

επηθνπξηθέο ζπληάμεηο (θαη πξηλ από ην 2015) νη αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο αγγίδνπλ ηηο 

110.000 θαη ζε νξηζκέλεο ε αλακνλή μεπεξλάεη ηα 4 ρξόληα. Οη ζπληαμηνύρνη, όπσο ηνλίδεη, 

ην ΕΝ.ΔΙ.Τ, εθηόο από ην πάγσκα ησλ επηθνπξηθώλ δελ παίξλνπλ νύηε ηελ πξνζσξηλή 

επηθνπξηθή ζύληαμε! 

Από ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά έρνπλ ππνβιεζεί πεξίπνπ 75.000 αηηήζεηο 

θαηαβνιήο επηθνπξηθήο ζύληαμεο, αιιά δελ έρεη θαηαβιεζεί νύηε κία ζύληαμε  θαζώο 

αθόκε δελ έρεη βξεζεί ν απαηηνύκελνο καζεκαηηθόο ηύπνο. Η Ειιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

έρεη θάλεη γλσζηό όηη δελ είλαη δπλαηή ε ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ εηδηθώλ δεκνγξαθηθώλ 

δεηθηώλ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ κεηαβιεηώλ πνπ δεηνύληαη γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζεκαηηθνύ ηύπνπ.  

Όπσο παξαηεξεί ν πξόεδξνο ηνπ Εληαίνπ Δηθηύνπ πληαμηνύρσλ (ΕΝΔΙΤ) Νίθνο 

Υαηδόπνπινο, νη κλεκνληαθέο κεηώζεηο ζηηο επηθνπξηθέο θηάλνπλ ζπλνιηθά έσο θαη ην 80%. 

Επηπξόζζεηα, κέζα ζηνλ νξπκαγδό ησλ άγξησλ πεξηθνπώλ νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο έρνπλ 

πιένλ εμαϋισζεί θαη κάιηζηα παξαηεξείηαη ζηάζε πιεξσκώλ. Σν ΕΝΔΙΤ ζεκεηώλεη όηη 

ζηηο επηθνπξηθέο δελ θαηαβάιιεηαη νύηε θαλ πξνζσξηλή ζύληαμε, όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο 

θύξηεο ζπληάμεηο. 
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Σν ΕΝ.ΔΙ.Τ πξνηείλεη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη επηθνπξηθή 

ζύληαμε λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην ΕΣΕΑΕΠ- Εληαίν Σακείν Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη 

Εθάπαμ Παξνρώλ- ( Φηιειιήλσλ 13-15 Αζήλα ) γηα ηελ θαηαβνιή ηεο πξνζσξηλήο . Σν 

ΕΝ.ΔΙ.Τ έρεη εηνηκάζεη ζρεηηθό ζρέδην αίηεζεο. 

Ο ρνξόο ησλ κεηώζεσλ ζηηο επηθνπξηθέο μεθίλεζε ηελ πεξίνδν 2011-2014 θαη 

ζπλερίζηεθε ηνλ Ινύιην ηνπ 2015, νπόηε επηβιήζεθε εηζθνξά ππέξ ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο 6% ζε όιεο ηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. Η ζπλέρεηα έγηλε ηνλ Ινύλην ηνπ 2016, κε 

κεζνζηαζκηθέο πεξηθνπέο 11% ζε 250.000 επηθνπξηθέο ζπληάμεηο πνπ αζξνηδόκελεο κε ηηο 

θύξηεο μεπεξλνύλ ηα 1.300 επξώ ηνλ κήλα (ζην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη, βάζεη ηεο 

ππνπξγηθήο απόθαζεο ηεο 8/6/2016, θαη νη θξαηήζεηο ππέξ ΑΚΑΓΕ θαη ΕΟΠΤΤ). 

Πξόζθαηα ε θπβέξλεζε ςήθηζε γηα ην 2019 επηπιένλ πεξηθνπέο θαη ζηηο επηθνπξηθέο 

ζπληάμεηο. Η πεξηθνπή απηή ζα θηάζεη αθόκα θαη 18% θαη ζα γίλεη κέζσ ηεο κείσζεο ηεο 

πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζε επηπιένλ 200.000 επηθνπξηθέο ζπληάμεηο. Οη πεξηθνπέο ζηηο 

επηθνπξηθέο ηνπ ΕΣΕΑΕΠ ζα είλαη ην 2019 ύςνπο 232 εθαη. επξώ, 225 εθαη. ην 2020 θαη 

218 εθαη. ην 2021. 
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