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Πλήρη ή µειωµένη σύ-
νταξη πριν από τα 60 
κλειδώνουν ως το 
2020 χιλιάδες ασφα-

λισµένοι στα πρώην ειδικά ταµεία 
∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ 
και Τραπεζών, αρκεί να έχουν τα 
πρώτα ένσηµα πριν από το 1993 
σε οποιονδήποτε φορέα. Για τις 
κατηγορίες αυτές ισχύουν οι ακό-
λουθες διατάξεις:

1 Μητέρες µε ανήλικο και 25ετία 
το 2011. Βγαίνουν µε το όριο 

ηλικίας που θα ισχύει όταν κλεί-
σουν τα 52 για πλήρη και όταν 
κλείσουν τα 50 για µειωµένη. 
Η 25ετία συµπληρώνεται και µε 
εξαγορά 4 πλασµατικών ετών. Για 
παράδειγµα, γυναίκα 52 ετών το 
2016 που είχε ανήλικο το 2011 µε 
23 χρόνια µπορεί να αναγνωρίσει 
άλλα δυο έτη και να κλειδώσει το 
όριο ηλικίας των 56,9 ετών για 
πλήρη σύνταξη. 

2 Μητέρες µε 25 έτη και ανή-
λικο το 2012 κατοχυρώνουν 

το όριο των 53 ετών για µειωµένη 
και των 55 για πλήρη. Η 25ετία 
για το 2012 συµπληρώνεται και µε 
εξαγορά 5 ετών. Για παράδειγµα, 

µητέρα ανηλίκου το 2012 µε 24 
έτη τότε αναγνωρίζει ένα έτος και 
κλειδώνει το όριο ηλικίας των 55 
ετών. Αν κλείνει τα 55 το 2017, 
θα βγει µε πλήρη στα 59,5. Αν τα 
κλείνει το 2018, θα βγει στα 61. 
Χωρίς την εξαγορά θα βγει στα 67 
ή στα 62 µε µειωµένη. 

3 Ασφαλισµένοι µέχρι 1982 (άν-
δρες γυναίκες) µε 35ετία συ-

µπληρωµένη από 19/8/2015 και 
µετά θα συνταξιοδοτηθούν µε το 
αντίστοιχο όριο ηλικίας που ισχύει 
για την ηλικία των 58. ∆ηλαδή µε 
35ετία το 2018 όριο ηλικίας 60, 
µε 35ετία το 2019 όριο ηλικίας 
60,6. ■

Ποιοι και πώς βγαίνουν πριν από 
τα 60 με 35ετία στα Ειδικά Ταμεία

ΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 35ΕΤΙΑ ■

Λιγότερες ή και µηδενικές είναι οι απώλειες για τους ασφαλισµένους των 
ειδικών ταµείων ∆ΕΚΟ και Τραπεζών που στο παρελθόν είχαν εισφορές 
σύνταξης (εργαζόµενου-εργοδότη) µεγαλύτερες του 20% που ισχύει 
στο ΙΚΑ. Ο νόµος 4387/2016 προβλέπει ότι για κάθε έτος αυξηµένων 
εισφορών οι συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό σύνταξης προσαυ-
ξάνονται κατά 0,075 για κάθε µία µονάδα επιπλέον εισφοράς. ∆ηλαδή αν 
για 10 έτη έχουµε εισφορές 35% αντί 20%, η προσαύξηση είναι 11,25% 
και κατά το ποσοστό αυτό αυξάνεται ο συντάξιµος µισθός για τον υπο-
λογισµό της ανταποδοτικής σύνταξης. Για παράδειγµα, µε µισθό 2.000 
ευρώ και προσαύξηση 11,25% οι αποδοχές ανεβαίνουν στα 2.225 ευρώ. 
Αν ο ασφαλισµένος έχει 35τία, θα πάρει ανταποδοτική σύνταξη βάσει 
αποδοχών 2.225 ευρώ µε συντελεστή αναπλήρωσης 33,81% (για τα 35 
έτη), ήτοι 752,27 ευρώ. Σε αυτό προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 
ευρώ και το σύνολο σύνταξης πάει στα 1.136,27 € µικτά.

  ■ ∆ΕΚΟ�ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 
0,075% Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

(*) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για σύνταξη µητέρων από ταµεία Τύπου (ΤΣΠΕΑΘ) µε ασφάλιση πριν από το 1993, 
εφόσον είχαν 15ετία και ανήλικο ως το 2012.

Ασφαλισµένοι πριν από το 1983, σε οποιονδήποτε 
φορέα, βγαίνουν στη σύνταξη µόλις συµπληρώσουν 
35 έτη. Το όριο ηλικίας είναι αυτό που ισχύει για 
το 58ο έτος κατά τη χρονιά που συµπληρώνεται 
η 35ετία. Παρέχεται η δυνατότητα εξαγοράς πλα-
σµατικού χρόνου ανεργίας και ασθένειας για τις γυ-
ναίκες εφόσον επιδοτήθηκαν για το διάστηµα αυτό 
και επιπλέον της στρατιωτικής θητείας για τους 
άνδρες. Η εξαγορά στρατιωτικής θητείας γίνεται 

στα 58 και υπό προϋποθέσεις ευνοεί πολλούς για 
να αποχωρήσουν πριν από τα 60 και κυρίως πριν 
από το 2021 που αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού 
των αποδοχών για τη σύνταξη. Για παράδειγµα, 
ασφαλισµένος που είναι σήµερα 58 ετών και έχει 
35 έτη θα βγει στη σύνταξη στα 60. Αναγνωρίζο-
ντας όµως 2 έτη στρατιωτικής θητείας θα έχει τα 
35 έτη το 2016 και θα αποχωρήσει µε όριο ηλικίας 
το 59ο έτος, δηλαδή µέσα στο 2019.

∆ΕΚΟ-Τράπεζες: Πλήρης και µειωµένη σύνταξη για µητέρες

Σύνταξη µε 35ετία 
από Ειδικά Ταµεία

25 χρόνια το 2010 ή το 2011
και ανήλικο τέκνο (*)

Ηλικία 50 ή 52 Οριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης

έως 18/8/2015 50-52
από 19/8/2015 55

2016 56,9
2017 58,5
2018 60,2
2019 61,1
2020 63,7
2021 65,3
2022 67

25 χρόνια το 2012 και ανήλικο τέκνο (*)

Ηλικία 55 Οριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης

έως 18/8/2015 55
από 19/8/2015 56,6

2016 58
2017 59,6
2018 61
2019 62,5
2020 64
2021 65,6
2022 67

Μειωµένη µε 25 χρόνια το 2012 
και ανήλικο τέκνο (*)

Ηλικία 53 Οριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης

έως 18/8/2015 53
από 19/8/2015 56,6

2016 58
2017 59,6
2018 61

Από 1/1/2019 62

Aσφαλισµένοι πριν από το 1983

Με 35 έτη Οριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης 

έως 18/8/2015 Χωρίς όριο ηλικίας
από 19/8/2015 58,6 

2016 59
2017 59,6
2018 60
2019 60,6
2020 61
2021 61,6
2022 62 (µε 40 χρόνια)

 Α∆Ε∆Υ: ■  ΣΕ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΓΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ 90.000

Αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης κρύβουν οι αλλαγές για το 
καθεστώς βαρέων στο ∆ηµόσιο. Με δήλωσή του στο ένθετο «Ασφάλι-
ση και Συντάξεις» ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ Γιάννης Πάιδας καλεί τους 
ασφαλισµένους σε επαγρύπνηση και διατυπώνει τις ενστάσεις της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης του ∆ηµοσίου στις επιχειρούµενες αλ-
λαγές: «Η κυβέρνηση κρατά σε οµηρία 90.000 υπαλλήλους για τις
παρεµβάσεις στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα», τονίζει ο κ. Πάιδας 
και προσθέτει: «Το πόρισµα της 17µελούς επιτροπής δεν έχει δοθεί στη 
δηµοσιότητα. 

Για πρώτη φορά στα χρονικά ύπαρξης αντίστοιχων επιτροπών δεν συµµε-
τέχει εκπρόσωπος της Α∆Ε∆Υ. Σε συνάντησή µας µε τον υπουργό Οικονοµι-
κών Ευκλείδη Τσακαλώτο µάς είπε πως δεν µπορεί να δεσµευτεί για τίποτα 
παρά µόνο για το ότι θα υπάρχει δηµοσιονοµική ουδετερότητα. ∆ηλαδή να 
εξαιρεθούν ειδικότητες από τα βαρέα και κάποιες να ενταχθούν σε αυτό το 
καθεστώς. Θέση που σε καµία περίπτωση δεν βρίσκει σύµφωνη την Α∆Ε∆Υ. 
Οι αρµόδιοι υπουργοί κρύβονται πίσω από διατάξεις που έχουν ψηφίσει 
και λένε ότι πρέπει να γίνει εναρµόνιση µε αυτά που ισχύουν και στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποδοχές των Ευρωπαίων εργαζοµένων όµως σε 
αντίστοιχες ειδικότητες του ∆ηµοσίου είναι πολλαπλάσιες και τα επιδόµατα 
των βαρέων και ανθυγιεινών είναι ένα µικρό ποσοστό των απολαβών τους. 
Για τους δικούς µας εργαζόµενους το επίδοµα των 150 ευρώ των βαρέων 
και ανθυγιεινών επιδοµάτων αποτελεί το 20% µε 25% του συνόλου του 
µισθού τους. Ζητάµε να παραµείνει ως έχει το καθεστώς των βαρέων και 
ανθυγιεινών, να επεκταθεί σε όλους τους υπαλλήλους που εργάζονται στον 
ίδιο χώρο και στις ίδιες ειδικότητες και να προβλεφθεί ειδικό συνταξιοδοτικό 
καθεστώς, όπως συµβαίνει και στον ιδιωτικό τοµέα, ώστε να βγαίνουν στη 
σύνταξη πέντε χρόνια νωρίτερα και συγκεκριµένα στα 62 και όχι στα 67».

Ποσά σύνταξης για ασφαλισµένους Ταµείων ∆ΕΚΟ-Τραπεζών και Τύπου
Μέσες αποδοχές (2002-2018) 1.900 € 2.200 €

Ετη ασφάλισης Σύνταξη (*) Σύνταξη (*)
30 832 906
33 908 995
35 964 1.060
36 994 1.093
37 1.026 1.130
38 1.058 1.167
39 1.089 1.205
40 1.125 1.246


