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Στατιστικά στοιχεία των συνταξιούχων και του μέσου μηνιαίου 

εισοδήματος από συντάξεις τον Ιανουάριο 2022 

Σύντομη παρουσίαση των στοιχείων για τις συντάξεις τον Ιανουάριο του 2022 και ετήσιες 

συγκρίσεις με τα στοιχεία του Ιανουαρίου του 2021 όπως αποτυπώθηκαν στις μηνιαίες 

εκθέσεις του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ».  

 

Τα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων όπως δημοσιοποιούνται 

στον ιστότοπο της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης» σε μηνιαία βάση, 

συγκεντρώνουν σε μορφή έκθεσης τα δεδομένα από τις  μηνιαίες πληρωμές συντάξεων και τις 

παρουσιάζουν ομαδοποιημένα με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: κατηγορία σύνταξης (γήρατος, 

θανάτου, αναπηρικές), δημογραφικά των συνταξιούχων (φύλο, ηλικία), στοιχεία για την 

συνταξιοδοτική δαπάνη κατά ταμείο, εύρος ποσού και γεωγραφική περιφέρεια. 

Στην ανάλυση που ακολουθεί αξιοποιούνται τα παραπάνω στοιχεία και παρουσιάζονται σε 

συγκριτικούς πίνακες και γραφήματα οι ετήσιες μεταβολές των συντάξεων με έμφαση σε αυτές 

που αφορούν το εισόδημα των συνταξιούχων. Να σημειωθεί ότι στα στοιχεία του εισοδήματος 

των συνταξιούχων περιλαμβάνονται οι  κρατήσεις φόρου αφαιρούμενης της κράτησης υπέρ 

υγείας και του ΑΚΑΓΕ. 

Τον Ιανουάριο του 2022 ο αριθμός των συνταξιούχων (όλες οι συντάξεις) ήταν 2.456.051, 

μειωμένος κατά -17.937 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2021 (2.473.988). Με βάση το φύλο 

1.145.056  είναι άντρες και 1.310.995 γυναίκες. Ο αριθμός των αντρών μειώθηκε κατά 13.723 

άτομα (1.158.779 τον Ιανουάριο του 2021) και ο αριθμός των γυναικών μειώθηκε κατά  4.214.  

 

 Πίνακας 1: 
Πλήθος 
συνταξιούχ
ων & 
εισόδημα Γήρατος Θανάτου Αναπηρίας Λοιπά ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ* 

Έτος 

Πλήθος 
Συνταξι
ούχων Διάμεσος 

Πλήθος 
Συνταξι
ούχων Διάμεσος 

Πλήθ
ος 

Συντα
ξιούχ

ων Διάμεσος 

Πλήθ
ος 

Συντ
αξιού
χων 

Διάμεσ
ος 

Πλήθος 
Συνταξι
ούχων Διάμεσος 

Ιαν-22 
1.863.2

95 898,9 € 
383.43

4 545,0 € 
189.9

73 513,9 € 
19.34

9 360,0 € 
2.456.0

51 765,53 

Ιαν-21 
1.875.8

03 869,8 € 
382.36

6 533,7 € 
199.0

51 505,5 € 
16.76

8 267,4 € 
2.473.9

88 739,8 

Μεταβολή -12.508 29 1.068 11 
-

9.078 8 2.581 93 -17.937 26 
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*για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, 
αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος. 

 
Στο σύνολο των συνταξιούχων, αντρών γυναικών (πίνακας 1), συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 

2021 οι συντάξεις γήρατος μειώθηκαν κατά -12.508, οι θανάτου αυξήθηκαν κατά 1.068, οι 

αναπηρίας μειώθηκαν κατά -9.078 και οι λοιπές αυξήθηκαν κατά 2.581.  

Στην ετήσια σύγκριση του εισοδήματος με βάση τη διάμεσο (επιλέγουμε αυτό το μέτρο για πιο 

αξιόπιστη ένδειξη της μεταβολής) όπως φαίνεται στον πίνακα 1, το εισόδημα από τις συντάξεις 

γήρατος (με Ανασφάλιστους Υπερήλικες  ΟΠΕΚΑ) αυξήθηκε κατά 29,1€.  Αντίστοιχα το εισόδημα 

από τις συντάξεις θανάτου αυξήθηκε κατά 11€, οι αναπηρίας κατά 8€ και οι λοιπές κατά 93€. Το 

διάμεσο εισόδημα από συντάξεις για όλες τις ηλικίες είναι τα 765,5 € αυξημένο κατά 26€ από 

τον Ιανουάριο του 2021 (739,8€). 

Στον πίνακα 2 και στο γράφημα που ακολουθούν βλέπουμε την κατανομή όλων των 

συνταξιούχων στις ηλικιακές κατηγορίες  από <25 έως >95 και την διάμεσο του εισοδήματος 

(από όλες τις συντάξεις) για κάθε ηλικιακή ομάδα. Το 81% είναι άνω των 66 ετών. Πιο αναλυτικά, 

το 19% βρίσκεται μεταξύ 71 – 75 ετών και έχει διάμεσο εισόδημα 859€, ένα 16% είναι στο 

διάστημα 66 – 70 ετών με 983€ και ένα 10% είναι μεταξύ 61-65 ετών με διάμεσο εισόδημα 

975,37€.  

 

Πίνακας 2: Ηλικία & εισόδημα Πλήθος Ποσοστό Διάμεσος 

<=25 29.261 1% 335,85 

26-50 41.609 2% 478,07 

51-55 44.125 2% 650,60 

56-60 110.932 5% 856,32 

61-65 246.297 10% 975,37 

66-70 400.334 16% 983,50 

71-75 461.294 19% 859,33 

76-80 399.473 16% 750,18 

81-85 339.457 14% 643,42 

86-90 250.686 10% 582,57 

91-95 106.591 4% 540,64 

>95 25.992 1% 498,52 

  2.456.051 100% 765,53 
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Στον πίνακα 3 αναλύονται οι κύριες συντάξεις στο πλήθος τους, κατά κατηγορία και μηνιαίο 

μέσο όρο δαπάνης στην κάθε κατηγορία. Σε ότι αφορά τις συντάξεις γήρατος τον Ιανουάριο του 

2022, το ΕΦΚΑ απέδωσε 1.528.706 συντάξεις με συνολική δαπάνη 1.167.079.166,24€ και 

επομένως μέση σύνταξη τα 763,44€. Το Δημόσιο απέδωσε 334.033 συντάξεις με συνολική 

δαπάνη 391.687.089,35€ και επομένως μέση κύρια σύνταξη του δημοσίου είναι τα 1.172,60. 

Η υψηλότερη δαπάνη για κύριες συντάξεις γήρατος αποδόθηκαν από το ταμείο της Τράπεζας 

της Ελλάδας (6.036.666,15€) με μέσο όρο σύνταξης τα 1.944,80€. Να σημειώσουμε ότι σε αυτή 

την ανάλυση (των συντάξεων και όχι των συνταξιούχων) περιλαμβάνονται οι κρατήσεις φόρου, 

οι κρατήσεις υπέρ υγείας και το ΑΚΑΓΕ.  

 

Πίνακας 3: Κύριες 
συντάξεις και Μ.Ο 

δαπάνης 

Γήρατος Θανάτου Αναπηρικές Λοιπές 

Πλήθος Μ.Ο. Πλήθος Μ.Ο. Πλήθος Μ.Ο. Πλήθος Μ.Ο. 

ΕΦΚΑ 1.528.706 763,44 511.016 519,68 210.667 569,55 13.510 770,6 

ΔΗΜΟΣΙΟ 334.033 1.172,60 101.636 671,17 11.069 963,21 1.328 200 

ΟΠΕΚΑ 18.816 360,07         16.176 229,2 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 3.104 1.944,80 1.052 843,54 135 1.125,33     

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 4 1.135,81         2 775,8 

ΜΤΣ-ΣΥ 80 1.017,84 38 592,5         

ΕΤΕΑΕΠ 438 424,3 5 857,19         
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