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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Η κατάθεση των συντάξεων, μηνός Φεβρουαρίου, ολοκληρώθηκε και σχετικά 
με την εισοδηματική αύξηση για το 2023, έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: 
 

1. Κατ’ αρχήν, οποιαδήποτε μεταβολή, [όπως η φετινή εισοδηματική αύξηση],  

στο ΠΡΟ φόρου ποσό της Κύριας Σύνταξης, μεταβάλει προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, [μειώνει δηλαδή], το τελικά καταβαλλόμενο ποσό της 

Επικουρικής Σύνταξης επειδή, ο φόρος, με την προοδευτική κλίμακά του, 

υπολογίζεται στο σύνολο της Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης και όταν 

προκύπτει μεγαλύτερος επιμερίζεται στις δύο αυτές συντάξεις.  

 

2. Την ΠΛΗΡΗ εισοδηματική αύξηση του 7,75% έχουν ήδη λάβει: 

Οι  ΜΕΤΑ τη 12.5.2016 συνταξιοδοτηθέντες και  

Οι ΠΡΙΝ τη 12.5.2016 συνταξιοδοτηθέντες που έχουν ΜΗΔΕΝΙΚΗ Προσωπική 

Διαφορά,  Π/Δ],  και όσοι έχουν ΑΡΝΗΤΙΚΗ Π/Δ,  και, ταυτόχρονα, έχουν 

ΛΙΓΟΤΕΡΑ από 30 χρόνια συνολικής  ασφάλισης στην Κύρια Σύνταξή τους. 

 

3. ΜΕΡΟΣ της εισοδηματικής αύξησης του 7,75%  έλαβαν:  

(α) Όσοι έχουν ΘΕΤΙΚΗ Π/Δ, εφόσον το μικρό σχετικά απόλυτο ύψος της 

ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ από το ΕΠΙΠΛΕΟΝ ποσό που προκύπτει, εξ αιτίας της 

ως άνω εισοδηματικής αύξησης στα αρχικά ποσά της Εθνικής και της 

Ανταποδοτικής τους Σύνταξης. Όσο μικρότερο είναι το τελικό, [ΜΕΤΑ και το 

Ν. 4670/2020], ύψος της Θετικής Π/Δ τους, τόσο μεγαλύτερη και η 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ αύξηση των Συντάξεων αυτών και αντίστροφα.  

(β) Όσοι έχουν ΑΡΝΗΤΙΚΗ Π/Δ, και συνολικό χρόνο ασφάλισης ΑΝΩ των 

30 ετών, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ Σύνταξη των οποίων έχει αυξηθεί με 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ του 7,75% ποσοστό, καθόσον το τελευταίο 1/5 της 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Π/Δ, μεταξύ εκείνης του Ν. 4387/2016 και  εκείνης του Ν. 

4670/2020, θα ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ από την 1.1.2024.  

Συνεπώς, όσο ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ είναι ο χρόνος ασφάλισης ΠΕΡΑΝ των 30 

ετών, τόσο ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ  θα είναι και η ΜΕΙΩΣΗ του ποσοστού της 

εισοδηματικής αύξησης επί της Ανταποδοτικής Σύνταξης. 

ΕΝΩ, το αντίθετο  συμβαίνει  στις περιπτώσεις ΜΕΓΑΛΗΣ διάρκειας 

χρόνου ασφάλισης ΑΝΩ των 30 ετών, αφού, το τελευταίο 1/5 της 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Αρνητικής Π/Δ του Ν. 4670/2020 είναι σημαντικά 

μεγαλύτερο και ΔΕΝ αυξάνεται με το 7,75% του 2023. 

 



4. Συν/φοι με Θετική Π/Δ, το ποσό της οποίας ΔΕΝ συμψηφίζεται πλήρως με το 

προκύπτον, [ΜΕΤΑ την αφαίρεση των Κρατήσεων], ποσό της εισοδηματικής 

αύξησης του 7,75% επί της Εθνικής και της Ανταποδοτικής τους Σύνταξης, 

διαπιστώνουν μία ΑΠΛΗ μείωση του ποσού της Θετικής Π/Δ τους. 

Από τη μέχρι τώρα περιγραφή των δεδομένων, είναι ξεκάθαρο ότι αναφερόμαστε 

σε μεταβολές στα ΜΙΚΤΑ ποσά, τα οποία, όμως, υπόκεινται σε δύο το πολύ 

κρατήσεις, δηλ:   (1) Υπέρ της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και  (2) Υπέρ του 

ΕΟΠΥΥ, με σταθερό ποσοστό 6%, επί του υπολοίπου των μεικτών αποδοχών, που 

προκύπτει ΜΕΤΑ την αφαίρεση  από τις συνολικές μεικτές αποδοχές του ποσού της 

ΕΑΣ. 

Μετά δε την αφαίρεση των κρατήσεων αυτών, διαπιστώνεται ότι έχει ΜΕΙΩΘΕΙ 

το ποσό της εισοδηματικής αύξησης στο Καθαρό Προ Φόρου Ποσό της Κύριας 

Σύνταξης. Σε περιπτώσεις που, λόγω της ονομαστικής αύξησης της Κύριας Σύνταξης, 

το συνολικό μεικτό ποσό υπάγεται σε ανώτερη κλίμακα υπολογισμού της κράτησης 

υπέρ ΕΑΣ, τότε οι ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ είναι ακόμη μεγαλύτερες και η τελική αύξηση του προ 

φόρου ποσού της Κύριας Σύνταξης ακόμη ΠΙΟ ΜΙΚΡΗ. 

Ολοκληρώνοντας την εικόνα, διαπιστώνεται ότι μετά ΚΑΙ την παρακράτηση του 

φόρου εισοδήματος, το ποσό της εισοδηματικής αύξησης που τελικά καταβάλλεται 

στο Λογαριασμό του Συνταξιούχου  είναι ακόμη μικρότερο από το ποσό της 

ονομαστικής αύξησης της Κύριας Σύνταξής του, έως πολύ πιο μικρό, ΕΑΝ με την 

αρχική εισοδηματική αύξηση κάποιος Συνταξιούχος αλλάξει και ΚΛΙΜΑΚΙΟ 

φορολογίας εισοδήματος. 

Η εικόνα σκουραίνει ακόμη περισσότερο, ΕΑΝ αναλογιστούμε ότι, ΠΑΡΑ τη 

δυνατότητα που παρέχει ο Νόμος και την, τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου μας,  

για χορήγηση μέρους, τουλάχιστον, των ετήσιων εισοδηματικών αυξήσεων ΚΑΙ στις 

Επικουρικές Συντάξεις, αυτές παραμένουν ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ στα χαμηλά επίπεδα του 

2ου Μνημονίου.  

Σαν Σύλλογος, συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας, για βελτίωση των συντάξεών 

μας, σε περιβάλλον συνεχούς κρίσης (οικονομική, υγειονομική, ενεργειακή) και 

έχοντας κατά νου, ότι όλα τα παραπάνω θίγουν παλαιούς και νέους συνταξιούχους. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

                                                                                                                                                                       


