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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Συναδέλφισες-συνάδελφοι 

      Όπως σας έχουμε ενημερώσει από προηγούμενες ανακοινώσεις μας αλλά και από το site 
(http://www.ome-eydap.gr) της Ομοσπονδίας μας θα έχετε ανά πάσα στιγμή έγκαιρα και, κυρίως, 
έγκυρα κάθε πληροφορία που αφορά στις εξελίξεις γύρω από το Ασφαλιστικό, τις εργασιακές σχέσεις 
και εν γένει ότι αναφέρεται και επηρεάζει τον ατομικό και οικογενειακό προγραμματισμό σας. 

      Έτσι, από τον περασμένο Ιούνιο αναρτήσαμε μία αναλυτική μελέτη για το «τι ίσχυε στο 
ασφαλιστικό» (πριν την ψήφιση του γ’ μνημονίου). Και με την σαφή και κατηγορηματική δέσμευση 
τότε ότι θα  επανέλθουμε με μια νέα προσέγγιση για ότι ακολουθούσε. Τις αλλαγές και τα νέα όρια 
ηλικίας τα οποία συζητούσε η κυβέρνηση  με την τρόικα. 

      Μετά την ψήφιση των προαπαιτούμενων στις 15 Ιουλίου 2015 και την υιοθέτηση του γ’ 
μνημονίου, στις 13/8/2015, τα δεδομένα στο Ασφαλιστικό άλλαξαν άρδην. Οι παλαιές βεβαιότητες 
ανατράπηκαν. Νέα στοιχεία ήλθαν στο προσκήνιο. Τα όρια ηλικίας αυξήθηκαν «εις τρόπον ώστε να 
ανατρέπεται ο σχεδιασμός μιας ζωής». Τα κατοχυρωμένα, τα ώριμα, ακόμη και τα θεμελιωμένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα καταργήθηκαν κυριολεκτικά «εν μία νυκτί». 

      Το νέο τοπίο προβλέπει δραματική επιβάρυνση των ηλικιακών ορίων τόσο για τον δημόσιο όσο –
και αυτό είναι κάτι που αφορά πρωτίστως εμάς τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα- και στον 
ιδιωτικό τομέα. 

      Ειδικά οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ δέχονται διπλή πίεση: αφενός στα όρια ηλικίας  -κυρίως για τις 
μητέρες με ανήλικο που είναι τα μεγαλύτερα θύματα του νέου ασφαλιστικού και όσους 
συνταξιοδοτούνται με 15ετία- και αφετέρου ως προς το ποσό της σύνταξης. Και αυτό γιατί οι 
ασφαλισμένοι του ιδιωτικού τομέα δεν θίγονται μόνο ως προς  τα νέα κατά πολύ αυξημένα όρια 
ηλικίας που τέθηκαν σε ισχύ με το νέο μνημόνιο αλλά και  ως προς  το ύψος των συντάξεων οι 
οποίες μειώνονται δραματικά, η καταβολή των οποίων θα σχετίζεται πλέον και με τα εισοδηματικά 
κριτήρια του κάθε ασφαλισμένου. 

      Ακολουθεί μια αναλυτική παρουσίαση των νέων δεδομένων γιατί πιστεύουμε ότι ο ενημερωμένος 
εργαζόμενος είναι πιο δυνατός και μπορεί να προασπίσει καλύτερα τα δικαιώματά του και τα 
σταθμίσει, με βάσει το ατομικό και συλλογικό συμφέρον του, τις εξελίξεις. 

      Δεσμευόμαστε ότι θα σας κρατούμε σε ενημέρωση, πάντα με τον ίδιο αναλυτικό και έγκυρο 
τρόπο, για κάθε εξέλιξη που μας αφορά.  

 

                                            Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 
 
    Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας 
  
Σινιώρης Γιώργος                                 Κιόσης Χρήστος 
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Ασφαλιστικό: Οι ανατροπές και τα νέα όρια συνταξιοδότησης 
(Μια προσφορά της ΟΜΕ/ΕΥΔΑΠ για τα μέλη της) 

  

Το νέο τοπίο με τις δραματικές αλλαγές 

     Από τις αρχές του χρόνου, αναδρομικά, ως προς τις αποδοχές και το ύψος των συντάξεων, και 
από τις 19 Αυγούστου 2015 ως προς τα όρια ηλικίας ισχύει ένα εντελώς νέο πλαίσιο 
συνταξιοδότησης. Κάτι που όχι μόνο επηρεάζει καθοριστικά το σύνολο σχεδόν των ασφαλισμένων 
αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, τους «παγιδεύει» στην εργασία μέχρι και για 17 επιπλέον έτη. 

      Αν και αναμένονται οι αναγκαίες –για την εφαρμογή του νόμου- υπουργικές αποφάσεις και 
σχετικές εγκύκλιοι ωστόσο, στην παρούσα μελέτη θα επιδιώξουμε μία όσο το δυνατόν αναλυτική 
περιγραφή των νέων δεδομένων. Με στόχο πάντα την καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων οι 
οποίοι, έτσι, θα σταθμίσουν ευχερέστερα το συμφέρον τους. 

 

Α. Ως προς το ύψος των συντάξεων  

1. Η κατώτατη σύνταξη περιορίζεται πλέον στα 392 ευρώ (από 486) και ισχύει από 1/1/2015. 

2. Ακόμη και η νέα (μειωμένη) κατώτατη δεν θα χορηγείται ολόκληρη αλλά, μόνο το ανταποδοτικό 
μέρος αυτής (από 230-280 ευρώ αναλόγως των ετών ασφάλισης πέραν των 15 ή των 4.500 ενσήμων 
και του μέσου μισθού της καλύτερης πενταετίας). Το κοινωνικό μέρος θα παρακρατείται και θα 
αποδίδεται μόνο με την συμπλήρωση του 67ου έτους και αυτό αναλόγως του ετήσιου οικογενειακού 
εισοδήματος τότε (τα κριτήρια δεν έχουν καθοριστεί). Τα νέα δεδομένα ισχύουν για αιτήσεις 
συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν 1/7/2015). 

3. Οι μειωμένες συντάξεις, πέραν του πέναλτι 6% για κάθε χρόνο πρόωρης εξόδου και έως 30% για 
την πενταετία που ίσχυε, περικόπτονται κατά  10% επιπλέον μέχρι την συμπλήρωση του συμβατικού 
ορίου συνταξιοδότησης (από 1/1/2015). 

4. Για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014 θα ισχύσει νέος τριπλός τρόπους 
υπολογισμού της σύνταξης: (i). Τα έτη μέχρι τις 31/12/2010 θα υπολογίζονται με τον παλαιό τρόπο, 
(ii). Τα χρόνια ασφάλισης από 1/1/2011 και εντεύθεν με τους νέους συντελεστές του νόμου 3863/10 
(οι οποίοι παραπέμπουν σε μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης) και   (iii). Μέρος της εθνικής σύνταξης 
αναλόγως των ετών ασφάλισης. Η εθνική σύνταξη για το έτος 2010, όταν θεσπίστηκε, είχε οριστεί 
στα 360 ευρώ το μήνα. Το εν λόγω ποσό αναμένεται να μειωθεί, αν και όλα εξαρτώνται από τον 
τρόπο εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού (σε πιο ανταποδοτική βάση, καθώς συναρτάται από την 
οικονομική μεγέθυνση και από την συγκεκριμένη χρονιά μέχρι σήμερα υπήρξε σημαντική μείωση του 
ΑΕΠ.) 

 

Β. Ως προς τα όρια ηλικίας 

     Τα παλαιά όρια ηλικίας καταργούνται και τίθεται σαν αφετηρία το 55ο έτος της ηλικίας για τις 
μητέρες με ανήλικο (και τους χήρους με ανήλικο τέκνο) οι οποίες είχαν κατοχυρώσει το 50ο (μειωμένη 
για ανήλικο και 5.500 ένσημα το 2010) ή το 52ο (με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011). Το εν λόγω όριο 
αφορά όσους συμπληρώνουν την συγκεκριμένη  ηλικία φέτος (β' εξάμηνο του 2015). Διαφορετικά, 
από το 2016 τα συγκεκριμένα όρια αναπροσαρμόζονται με ρυθμό από 6 έως και 9 μήνες κάθε χρόνο. 

      Επίσης, αυξάνεται το 58ο έτος της ηλικίας (για όσους είχαν 35ετία το 2010 ή το 2011). 
Συγκεκριμένα: 

1. Οι μητέρες στο ΙΚΑ που το 2010 είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο τέκνο δικαιούνταν μειωμένης 
σύνταξη στο 50ό έτος και πλήρη στο 55ο. Το νέο ασφαλιστικό ορίζει σαν ελάχιστη ηλικία το 55ο έτος 
και επ’ αυτών προσθέτει 6μηνα κάθε χρόνο. 

2. Όσες είχαν 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2011 και έβγαιναν στο 52ο με μειωμένη (57 ετών για 
πλήρη), με το νέο ασφαλιστικό τίθεται σαν όριο το 55ο και προστίθεται 6 μήνες κάθε χρόνο. 



3. Οι μητέρες στο ΙΚΑ με 5.500 ένσημα το 2012 και ανήλικο τέκνο έπαιρναν μειωμένη σύνταξη στο 
55ο έτος και πλήρη στο 60ό έτος της ηλικίας. Με το νέο πλαίσιο το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 6 
μήνες τον χρόνο. 

4. Οι γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα το 2010 έπαιρναν μειωμένη σύνταξη στο 55ο έτος και 
πλήρη στο 57ο. Μετά την 19η Αυγούστου 2015 το όριο ηλικίας αυξάνεται κατά 6 μήνες τον χρόνο. 

5. Επίσης οι γυναίκες στο ΙΚΑ με 10.000 ένσημα το 2011 συνταξιοδοτούνταν στο 56ο έτος και 
πλήρη στο 58ο με 10.400 ημέρες. Το όριο θα αυξάνεται κατά έξι μήνες τον χρόνο. 

6. Με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2012 δινόταν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 6 μηνών και 
πλήρη σε ηλικία 58 ετών και 6 μηνών με 10.800 ημέρες. Μετά την ψήφιση του γ’ μνημονίου θα δίνεται 
στο 59ο έτος και μειωμένη στο 57ο. 

7. Οι άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης δικαιούνται σύνταξη στο 58ο έτος. Το όριο θα 
αυξάνεται κατά έξι μήνες ετησίως στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος δεν έχει 
συμπληρώσει φέτος την συγκεκριμένη ηλικία. 

8. Με τις ίδιες προϋποθέσεις το 2011 οι άνδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ημέρες ασφάλισης 
 αποχωρούσαν στο 58ο έτος αλλά, με 10.800 ημέρες. Πλέον, μετά τις αλλαγές συνταξιοδοτούνται σε 
ηλικία 58 ετών και 6 μηνών. 

9. Αντιστοίχως, για το 2012, με το προηγούμενο πλαίσιο η σύνταξη αποδιδόταν στο 59ο έτος με 
11.100 ημέρες ασφάλισης. Με τις προωθούμενες αλλαγές το όριο αυξάνεται έξι μήνες τον χρόνο. 

10. Οι μητέρες με ανήλικο (και οι χήροι με ανήλικο τέκνο) που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά 
την 31/12/1992 (ανεξαρτήτως σε ποιο ταμείο) έπρεπε να έχουν 20ετή ασφάλιση (6.000 ένσημα) και 
τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν για να κατοχυρώσουν το 50ό έτος το 2010 (κάτι που ισχύει 
μόνο θεωρητικά αφού δεν προκύπτουν οι ημέρες ασφάλισης, ενώ δεν προβλέπονται πλασματικά έτη 
ασφάλισης για τη συγκεκριμένη χρονιά) ή το 52ο (2011) και πλέον να συνταξιοδοτούνται μετά το 55ο 
έτος της ηλικίας. 

11.  Να σημειωθεί ότι δεν θίγονται όσοι ασφαλισμένοι είχαν συμπληρώσει ταυτόχρονα (στις 18 
Αυγούστου 2015) τόσο τα έτη ασφάλισης όσο και την προβλεπόμενη τότε (προηγούμενο ασφαλιστικό 
σύστημα) ηλικίας συνταξιοδότησης. Αυτό αφορά και τις μητέρες με ανήλικο που είχαν συμπληρώσει 
την απαιτούμενη ηλικία για μειωμένη αλλά, όχι την ηλικία για πλήρεις αποδοχές. 

 

Γ. Διευκρινίσεις ως προς τις ημερομηνίες και τα ηλικιακά όρια 

1. Ως προς την ημερομηνία εφαρμογής του νέου ασφαλιστικού νόμου υπάρχει  διχογνωμία καθώς, 
ναι μεν προβλέπεται η ισχύς από την ημέρα δημοσίευσης του (σ.σ.  δημοσιεύτηκε στις 14 Αυγούστου 
2015, άρα «πιάνει» όσους δεν είχαν την απαραίτητη ηλικία στις 13/8/2015 και μετά) ωστόσο, σε άλλο 
σημείο αναφέρεται ότι το νέο μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με τη  υπογραφή της σύμβασης (σ.σ. μεταξύ 
της Ελλάδας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας). Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε 
στις 19 Αυγούστου 2015. 

     Παράγοντες του υπουργείο Εργασίας που είναι σε θέση να γνωρίζουν υποστηρίζουν ότι τελικά θα 
ισχύσει η 19η/8/2015. 

2. Στο νέο μνημόνιο περιλαμβάνονται δύο πίνακες ως προς τις προσαυξήσεις στα όρια ηλικίας 
(βλέπε συνοδευτικό υλικό). Ο ένας φτάνει μέχρι το 62ο έτος της ηλικίας και ο δεύτερος καταλήγει στο 
67ο έτος με πιο γοργά βήματα (προσαύξηση ετών για την «έξοδο»). Η υπό έκδοση υπουργική 
απόφαση αναμένεται να διευκρινίζει ότι ο πίνακας που εξαντλείται στο 62ο  έτος αφορά όσους είχαν 
θεμελιώσει ή κατοχυρώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης. Ενώ ο δεύτερος πίνακας του μνημονίου 
(μέχρι το 67ο έτος) αφορά τους ασφαλισμένους (κυρίως ασφαλισμένες που είχαν δικαίωμα εξόδου με 
ανήλικο και 5.500 ένσημα) οι οποίοι με αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορούσαν να βγουν στο 62ο 
έτος… 

      Κοντολογίς, ο πρώτος πίνακας (62ο) αφορά όσους στοχεύουν στην πλήρη σύνταξη ενώ ο 
δεύτερος όσους πάνε για μειωμένη. Σε κάθε περίπτωση και όσοι είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα με 
5.500 ένσημα και τώρα οδεύουν στο 67ο έτος της ηλικίας για (μειωμένη) σύνταξη μπορούν να βγουν 
στο 62ο έτος (με πλήρη) αλλά, σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται 40 έτη ασφάλισης. 



 Σημ. Στους παρακάτω πίνακες εντοπίζετε την ηλικία εξόδου (δεύτερη στήλη) την χρονιά που 
συμπληρώνετε την ηλικία της πρώτης (από τις δύο στήλες  της κάθε χρονολογίας ). 

3. Στις περιπτώσεις που είχε κατοχυρωθεί το 58ο ή 59ο έτος της ηλικίας και με το νέο μνημόνιο 
αυξάνεται το ηλικιακό όριο στο 62ο, δεν θα απαιτείται και η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης για την 
χορήγηση της σύνταξης. Θα αρκούν τα προβλεπόμενα, έως τώρα, έτη (35 για το 2010, 36 για το 
2011, 37 για το 2012 κ.ο.κ.)  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Πλήρης σύνταξης όριο ηλικίας: 62         

Από δημοσίευσης του νόμου έως 31-

12-2015 
            

2015 2016 2017   2018 

ηλικία 
ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 

50 55,0 50 56,0 50 57,0 50 58,0 

51 55,0 51 56,0 51 57,0 51 58,0 

52 55,0 52 56,0 52 57,0 52 58,0 

53 55,9 53 56,8 53 57,6 53 58,5 

54 55,9 54 56,8 54 57,6 54 58,5 

55 55,9 5S 56,8 55 57,6 55 58,5 

56 56,8 56 57,5 56 58,3 56 59,0 

57 57,6 57 58,3 57 58,9 57 59,5 

58 58,5 58 59,0 58 59,5 58 60,0 

59 59,4 59 59,8 59 60,1 59 60,5 

60 60,3 60 60,5 60 60,8 60 61,0 

61 61,1 61 61,3 61 61,4 61 61,5 

62 62,0 62 62,0 62 62,0   62 62,0 

  I           

  2019 2020 2021 2022 

ηλικία 
ηλικία συνταξιοδ 

ότηση ς 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 

50 59,0 50 60,0 50 61,0 50 62,0 

51 59,0 51 60,0 51 61,0 51 62,0 

52 59,0 52 60,0 52 61,0 52 62,0 

53 59,4 53 60,3 53 61,1 53 62,0 

54 59,4 54 60,3 54 61,1 54 62,0 

55 59,4 55 60,3 55 61,1 55 62,0 

56 59,8 56 60,5 56 61,3 56 62,0 

57 60,1 57 60,8 57 61,4 57 62,0 

58 60,5 58 61,0 58 61,5 58 62,0 

59 60,9 59 61,3 59 61,6 59 62,0 

60 61,3 60 61,5 60 61,8 60 62,0 

61 61,6 61 61,8 61 61,9 61 62,0 

62 62,0 62 62,0 62 62,0 62 62,0 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΕΓΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ 
 

Πλήρης σύνταξης όριο ηλικίας: 67         

Από δημοσίευσης του νόμου έως 31-

12-2015 
            

2015 2016 2017   2018 

ηλικία 
ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 

50 55,0 50 56.7 50 58.4 50 60.1 

51 55,0 51 56.7 51 58.4 51 60.1 

52 55,0 52 56.7 52 58.4 52 60.1 

53 56.5 53 58.0 53 59.5 53 61.0 

54 56.5 54 58.0 54 59.5 54 61.0 

55 56.5 5S 58.0 55 59.5 55 61.0 

56 57.4 56 58.8 56 60.1 56 61.5 

57 58.3 57 59.5 57 60.8 57 62.0 

58 59.1 58 60.3 58 61.4 58 62.5 

59 60,0 59 61.0 59 62.0 59 63.0 

60 61,8 60 61.8 60 62.6 60 63.5 

61 62,6 61 62.5 61 63.3 61 64.0 

62 63,6 62 63.3 62 63.9 62 64.5 

63 63,5 63 64.0 63 64.5 63 65.0 

64 64,4 64 64.8 64 65.1 64 65.5 

65 65,3 65 65.5 65 65.8 65 66.0 

66 66,10 66 66.3 66 66.4 66 66.5 

67 67,0 67  67.0 67  67.0 67  67.0 

  2019 2020 2021 2022 

ηλικία 
ηλικία συνταξιοδ 

ότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 
ηλικία 

ηλικία 

συνταξιοδότησης 

50 61,9 50 63,6 50 65,3 50 67,0 

51 61,9 51 63,6 51 65,3 51 67,0 

52 61,9 52 63,6 52 65,3 52 67,0 

53 62,5 53 64,0 53 65,5 53 67,0 

54 62,5 54 64,0 54 65,5 54 67,0 

55 62,5 55 64,0 55 65,5 55 67,0 

56 62,9 56 64,3 56 65,5 56 67,0 

57 63,3 57 64,5 57 65,6 57 67,0 

58 63,6 58 64,8 58 65,8 58 67,0 

59 64,0 59 65,0 59 65,9 59 67,0 

60 64,4 60 65,3 60 66,1 60 67,0 

61 64,8 61 65,5 61 66,3 61 67,0 

62 65,1 62 65,8 62 66,4 62 67,0 

63 65,5 63 66,0 63 66,5 63 67,0 

64 65,9 64 66,3 64 66,6 64 67,0 

65 66,3 65 66,5 65 66,8 65 67,0 

66 66,6 66 66,8 66 66,9 66 67,0 

67 67,0 67 67,0 67 67,0 67 67,0 


