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OIKONOMIA Από τη νέα χρονιά
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Τ
ον εντοπισμό περίπου 1,2 εκατ. δι-
καιούχων συνταξιούχων, που θα λά-
βουν με την έλευση της νέας χρονιάς 

αύξηση ακόμη και πάνω από 6% στις μη-
νιαίες απολαβές τους, ξεκίνησε ο e-ΕΦΚΑ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, 
ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων Κωστής Χατζηδάκης και ο διοικη-
τής του e-ΕΦΚΑ Παναγιώτης Δουφεξής 
θα πρέπει να ολοκληρώσουν εντός των 
επόμενων εβδομάδων τη χαρτογράφη-
ση των απολαβών όλων των συνταξι-
ούχων, καταγράφοντας ποιοι από αυ-
τούς έχουν «θετική» προσωπική δια-
φορά μετά τον επανυπολογισμό -με 
αποτέλεσμα να δουν μόνο λογιστική 
αύξηση- και ποιοι θα λάβουν προ-
σαύξηση στη σύνταξή τους. 

Οι συντάξεις μπαίνουν σε τρο-
χιά αυξήσεων έπειτα από 12 χρό-
νια που είχαν μείνει στον «πάγο» 
ή είχαν υποστεί δραματικές περι-
κοπές εξαιτίας των μνημονίων. Οι 
αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν ήδη λά-
βει εντολή να «τρέξει» το πρόγραμ-
μα για τον εντοπισμό των συνταξιού-
χων που έχουν προσωπική διαφορά 
- και μάλιστα ανά εισοδηματική κα-
τηγορία. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
θα γίνει πλήρης καταγραφή με βάση 

τις μηνιαίες απολαβές, κατηγοριοποιημένες 
ανά 100 ευρώ (π.χ. 500 έως 600 ευρώ, 600 
έως 700 ευρώ κ.ο.κ), προκειμένου να διαπι-
στωθεί ποιοι συνταξιούχοι και σε ποια εισο-
δηματική κατηγορία θα δουν αύξηση. 

Η καταγραφή των απολαβών των συνταξι-
ούχων, ενόψει της επικείμενης αύξησης από 
την 1η Ιανουαρίου του 2023, αποτελεί βασι-
κή παράμετρο για την κατάρτιση του Προϋ-
πολογισμού τον ερχόμενο Οκτώβριο. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις ειδικών στην κοινωνική 
ασφάλιση, αυξήσεις στις συντάξεις τους θα 
δουν περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχοι, ενώ η 

προσωπική διαφορά θα μειωθεί σε 850.000. 
Πρόκειται κυρίως για συνταξιούχους με απο-
λαβές άνω των 1.300 ευρώ, οι οποίοι θα δουν 
το εισόδημά τους να αυξάνεται από την κα-
τάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι από την κατάργηση της ει-
σφοράς αλληλεγγύης, περίπου 1 εκατομμύ-
ριο συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 
12.000 ευρώ ετησίως θα δουν αύξηση στο 
εισόδημά τους από 22 έως και 676 ευρώ. 
Υψηλόβαθμα στελέχη του οικονομικού επι-
τελείου εκτιμούν ότι για την καταβολή αύξη-
σης 4% με την έλευση της νέας χρονιάς θα 
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Ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε τη χαρτογράφηση 

των απολαβών των ασφαλισμένων. Το «αγκάθι»

της προσωπικής διαφοράς και τα σενάρια

που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο


