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44 κατηγορίες

Ποιοι μπορούν να βγουν
νωρίτερα στη σύνταξη
Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ
a.mavrouli@realnews.gr

Ε

ως και 12 χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο των 67 ετών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χιλιάδες ασφαλισμένοι και
το 2020, στο πλαίσιο της μεγάλης μεταβατικής
περιόδου που ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται το 2022. Παρά τη νέα αύξηση που φέρνει για όλους το 2020 στα όρια ηλικίας, η οποία
κυμαίνεται από 3 μήνες για όσους έχουν συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης έως και 21 μήνες για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, υπάρχουν 44 κατηγορίες ασφαλισμένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που μπορούν να αποχωρήσουν από την αγορά εργασίας νωρίτερα.
Πρόκειται για δημοσίους υπαλλήλους που

Αναλυτικά οι
κατηγορίες των
ασφαλισμένων
του δημόσιου και
του ιδιωτικού
τομέα που έχουν
τη δυνατότητα να
συνταξιοδοτηθούν
έως και 12 χρόνια
νωρίτερα εντός
του 2020

είχαν 25 έτη ασφάλισης έως το 2012 και μπορούν
να φύγουν με μειωμένη σύνταξη ή συμπληρώνοντας
35ετία, 36ετία ή 37ετία με πλήρη. Ειδικά όρια βρίσκονται σε ισχύ και για μισθωτούς του πρώην ΙΚΑ,
των πρώην ευγενών ταμείων ΔΕΚΟ - τραπεζών, για
όσους συνταξιοδοτούνται με βαρέα ένσημα, αλλά
και για ελεύθερους επαγγελματίες.
Σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρίζο, για να
εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης,
μπορούν να εξαγοραστούν και πλασματικά έτη. Οι
μόνοι ασφαλισμένοι που μένουν ανεπηρέαστοι από
τη νέα αύξηση είναι όσοι είχαν οριστικά θεμελιώσει δικαίωμα στις 19 Αυγούστου 2015, είχαν δηλαδή συμπληρώσει τότε και τις δύο προϋποθέσεις: το
όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για γυναίκες και άνδρες με τουλάχιστον 4.500 ένσημα είναι στα 67 έτη, ενώ για γυναί-

κες και άνδρες με τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης το όριο ηλικίας είναι στα 62.
Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται με ειδικές διατάξεις εντός του 2020
είναι οι εξής:

ΙΚΑ - ΔΕΚΟ - τράπεζες
Ασφαλισμένοι (άνδρες/γυναίκες) στο ΙΚΑ
με τουλάχιστον 4.500 ένσημα, 100 ανά έτος
την τελευταία 5ετία, που συμπληρώνουν τα 62
το 2020. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη. Η
μείωση είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης και
ανέρχεται σε 115 ευρώ.
Ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών
με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης, 750 ημέρες
την τελευταία 5ετία, που συμπληρώνουν τα 62
το 2020. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη κατά 115,2 ευρώ.
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Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία έως
31/12/2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει
τα 55. Η σύνταξη που θα λάβουν θα είναι
μειωμένη κατά 30% επί της εθνικής
σύνταξης, με «πέναλτι» 115 ευρώ
Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα
βαρέα το 2010 και ηλικία 55 με πλήρη σύνταξη.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα
βαρέα το 2011 και ηλικία 56 με πλήρη σύνταξη.
Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα
βαρέα το 2012 και ηλικία 57 με πλήρη σύνταξη.
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600
στα βαρέα και ηλικία 62 με πλήρη σύνταξη.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων 3.600 στα
οικοδομικά και ηλικία 60 με πλήρη σύνταξη.
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (πραγματικά ή και
πλασματικά) μέχρι 31/12/2011 και ηλικία 61 με πλήρη σύνταξη.
Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα (πραγματικά ή και
πλασματικά) μέχρι 31/12/2012 και ηλικία 61 έτη και 3 μήνες
με πλήρη σύνταξη.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα
βαρέα μέχρι 31/12/2020 και ηλικία 60. Αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη και «πέναλτι» 46 ευρώ.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα, εκ των οποίων 7.500 στα
βαρέα μέχρι 31/12/2013 και ηλικία 58 έτη και 9 μήνες. Απο-

χωρούν με μειωμένη σύνταξη και «πέναλτι»
46 ευρώ.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα, εκ των
οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2013, και
60 έτη και 9 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα, εκ των
οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2014,
και 59 έτη και 6 μήνες ηλικίας. Αποχωρούν
με μειωμένη σύνταξη και «πέναλτι» 46 ευρώ.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα, εκ των
οποίων 7.500 στα βαρέα μέχρι 31/12/2014, και
61 έτη και 6 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.
Ανδρες στο ΙΚΑ με 10.500 ένσημα, εκ των
οποίων 7.500 στα βαρέα μετά την 1/1/2015
και 62 έτη ηλικίας με πλήρη σύνταξη.
Παλαιοί ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και
τραπεζών -για πρώτη φορά πριν από το 1983με 35ετία μέχρι 31/12/2016 και 59 έτη ηλικίας
με πλήρη σύνταξη.
Παλαιοί ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και
τραπεζών -για πρώτη φορά πριν από το 1983με 35ετία μέχρι 31/12/2017 και 59 έτη και 6
μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.
Παλαιοί ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και
τραπεζών -για πρώτη φορά πριν από το 1983με 35ετία μέχρι 31/12/2018 και 60 έτη ηλικίας
με πλήρη σύνταξη.
Παλαιοί ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και
τραπεζών -για πρώτη φορά πριν το 1983- με
35ετία μέχρι 31/12/2019 και 60 έτη και 6 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.
Παλαιοί ασφαλισμένοι στα ταμεία ΔΕΚΟ και
τραπεζών -για πρώτη φορά πριν από το 1983με 35ετία μέχρι 31/12/2020 και 61 έτη ηλικίας
με πλήρη σύνταξη.
Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ταμεία ΔΕΚΟ τραπεζών με 5.500 ένσημα και ανήλικο μέχρι
31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι
τον Αύγουστο του 2015 τα όρια ηλικίας των
50, 52 ή 55 για μειωμένη και των 57 ή 60 για
πλήρη. Ανά περίπτωση χορηγείται μειωμένη ή
πλήρης σύνταξη. Για τη μειωμένη η περικοπή
είναι 30% επί της εθνικής σύνταξης, 115 ευρώ.
Μητέρες στα ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών με τουλάχιστον 25ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2012
που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο
του 2015 τα όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για
πλήρη σύνταξη.

Αυτοαπασχολούμενοι
/ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ
Ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ με 35ετία έως
31/12/2012 και 61 έτη και 6 μήνες ηλικίας με
πλήρη σύνταξη.
Γυναίκες στο ΕΤΑΑ με 25ετία έως 31/12/2010
και 62 έτη και 8 μήνες ηλικίας με πλήρη σύνταξη.
Μητέρες στο Ταμείο Νομικών με 5.500 ένσημα και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 που έχουν
συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του 2015 τα
όρια ηλικίας των 50, 52 ή 55 για μειωμένη και
των 57 ή 60 για πλήρη. Ανά περίπτωση χορηγείται μειωμένη ή πλήρης σύνταξη. Για τη μειωμένη η περικοπή είναι 30% επί της εθνικής
σύνταξης, 115 ευρώ.
Μητέρες στο Ταμείο Νομικών με 21,5 έτη
ασφάλισης και ανήλικο μέχρι 31/12/2010 που
έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του
2015 τα 50 με πλήρη σύνταξη.

Δημόσιο
Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το
2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 35ετία ασφάλισης και 58 έτη ηλικίας μέχρι
31/12/2018. Και οι δύο προϋποθέσεις είναι
απαραίτητες ώστε ο υπάλληλος να αποχωρήσει
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το 2020 σε ηλικία 60 ετών με πλήρη σύνταξη.
Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το
2011, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά
36ετία και 58 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2018. Και
οι δύο προϋποθέσεις είναι απαραίτητες ώστε ο
υπάλληλος να αποχωρήσει το 2020 σε ηλικία
60 ετών. Μπορεί να γίνει και χρήση πλασματικών για τη λήψη πλήρους σύνταξης.
Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το
2012, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 37ετία και 59 έτη ηλικίας μέχρι 31/12/2017.
Μπορούν να αποχωρήσουν το 2020 σε ηλικία
60 ετών και 6 μηνών με τη χρήση πλασματικών ετών και πλήρη σύνταξη.
Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία το
2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει αθροιστικά 37ετία και 60 έτη και 3 μήνες ηλικίας με
πλήρη σύνταξη.
Γυναίκες στο Δημόσιο με 25ετία ως
31/12/2010, εφόσον έχουν συμπληρώσει τα
55. Η σύνταξη θα είναι μειωμένη κατά 30% επί
της εθνικής σύνταξης, με «πέναλτι» 115 ευρώ.
Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία έως
31/12/2011 και 56 έτη ηλικίας. Η σύνταξη θα
είναι μειωμένη 30% επί της εθνικής σύνταξης,
με «πέναλτι» 115 ευρώ.
Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία έως
31/12/2012 και 58 έτη ηλικίας. Η σύνταξη θα
είναι μειωμένη 30% επί της εθνικής σύνταξης,
με «πέναλτι» 115 ευρώ.
Ασφαλισμένοι στο Δημόσιο με 25ετία και
62 έτη ηλικίας. Η σύνταξη θα είναι μειωμένη 30% επί της εθνικής σύνταξης, με «πέναλτι» 115 ευρώ.
Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι με 25ετία και
ανήλικο μέχρι 31/12/2010 που έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο 2015 τα 50. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη.
Μητέρες και πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι
με 25ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2011 που
έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο 2015
τα 52 με πλήρη σύνταξη.
Μητέρες και πατέρες δημόσιοι υπάλληλοι
με 25ετία και ανήλικο μέχρι 31/12/2012 που
έχουν συμπληρώσει μέχρι τον Αύγουστο του
2015 τα 55 με πλήρη σύνταξη.
Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι, τρίτεκνες πολύτεκνες με 20ετία μέχρι 31/12/2010, με
πλήρη σύνταξη.
Μητέρες και πατέρες, τρίτεκνοι - πολύτεκνοι στο Δημόσιο με 20ετία και ανήλικο μέχρι
31/12/2011 που έχουν συμπληρώσει μέχρι
τον Αύγουστο 2015 τα 52 με πλήρη σύνταξη.
Μητέρες και πατέρες τρίτεκνοι - πολύτεκνοι στο Δημόσιο με 20ετία και ανήλικο μέχρι
31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει μέχρι
τον Αύγουστο 2015 τα 55 με πλήρη σύνταξη.
Ανδρες δημόσιοι υπάλληλοι στο καθεστώς
βαρέων των ΟΤΑ με 15ετία εκ των οποίων 12
στα βαρέα μέχρι 31/12/2012 που έχουν συμπληρώσει τα 58 με πλήρη σύνταξη.
Ανδρες δημόσιοι υπάλληλοι στο καθεστώς
βαρέων των ΟΤΑ με 15ετία, εκ των οποίων 12
στα βαρέα μετά την 1η/1/2013, που έχουν συμπληρώσει τα 60 με πλήρη σύνταξη.

Νέοι ασφαλισμένοι
(μετά την 1/1/1993)
Ασφαλισμένοι με 15ετία, 750 ένσημα την τελευταία 5ετία και ηλικία 62 αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη 30% επί της εθνικής σύνταξης,
με «πέναλτι» 115 ευρώ.
Ασφαλισμένοι με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 3.375 στα βαρέα, που συμπληρώνουν
τα 62 με πλήρη σύνταξη.

