
Οι ευκαιρίες για σύνταξη έως και οκτώ χρόνια νωρίτερα 

Ανατροπές-έκπληξη κρύβουν τα νέα όρια ηλικίας για εκατοντάδες χιλιάδες 
ασφαλισμένους, καθώς κερδίζουν την έξοδο με πλήρη σύνταξη 5 έως 7 χρόνια 
νωρίτερα, με αντάλλαγμα την αύξηση των ετών ασφάλισης έως τα 35 - 37 έτη, 
είτε με παραμονή στην εργασία είτε και με εξαγορά πλασματικών χρόνων, 
όπου είναι απαραίτητο. 

Όπως αναφέρει ο "Ελεύθερος Τύπος" για χιλιάδες ασφαλισμένους σε 
Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών ΙΚΑ, αλλά και ΟΑΕΕ, όπως και ΕΤΑΑ, οι 
επιβαρύνσεις από τα νέα όρια ηλικίας μπορούν να περιοριστούν σημαντικά με 
όφελος την έξοδο με πλήρες ποσό σύνταξης έως και 8,5 έτη νωρίτερα. 

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μπορούν να γίνουν ευνοϊκότερες, για τους 
ασφαλισμένους του Δημοσίου και των υπαλλήλων ΔΕΚΟ και τραπεζών, όπως 
και για τους ασφαλισμένους σε άλλα ειδικά ταμεία (Τύπου, Τραπέζης της 
Ελλάδος κ.λπ.), εφόσον έχουν τουλάχιστον τα 25 έτη ασφάλισης έως το 2012.  

Για αυτές τις κατηγορίες ασφαλισμένων ισχύουν δύο εναλλακτικές 
προϋποθέσεις εξόδου. Είτε με τα όρια ηλικίας που οδηγούν σταδιακά στα 67 
είτε με τα όρια που οδηγούν στα 62 για πλήρη σύνταξη. 
Η διαφορά είναι ότι όσοι έχουν λιγότερα από 35 έως 37 έτη θα βγουν στη 
σύνταξη με μεγαλύτερες αυξήσεις ορίων ηλικίας και σίγουρα πολλοί θα 
περιμένουν έως το 67ο έτος, ενώ, αν συμπληρώσουν περισσότερα χρόνια 
ασφάλισης, τότε η αύξηση του ορίου ηλικίας είναι μικρότερη. 
 
Πώς μειώνεται το όριο ηλικίας έως και 8 χρόνια για πλήρη σύνταξη 
στο Δημόσιο με αντάλλαγμα την αύξηση των ετών ασφάλισης 
 
Ασφαλισμένος στο Δημόσιο που συμπλήρωσε 25 έτη το 2011 μπορεί να 
συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη με το όριο ηλικίας που θα ισχύει τη χρονιά που 
θα κλείσει τα 56 ή με πλήρη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν θα είναι 61 
ετών. Σήμερα είναι 56 ετών. 

Αν παραμείνει έως το 2021 στην υπηρεσία και συμπληρώσει τότε 35 έτη (25 
έτη το 2011+10 έτη έως το 2021=35 έτη), τότε μπορεί, εξαγοράζοντας 1 μόνο 
έτος, να συμπληρώσει 36 έτη και να αποχωρήσει με απώτατο όριο 
συνταξιοδότησης το 61ο έτος και 8 μήνες, παίρνοντας πλήρη σύνταξη. Αν έχει 
τη δυνατότητα να αναγνωρίσει 4 έτη, τότε θα έχει την 35ετία το 2017 και θα 
αποχωρήσει στα 59 και 6 μήνες, γιατί θα πάει με το όριο ηλικίας των 58 ετών 
και την έξοδο με 36 έτη. 

Γλιτώνει δηλαδή σχεδόν 8 χρόνια, γιατί, αν μείνει χωρίς να αυξήσει το χρόνο 
ασφάλισης, θα πάρει πλήρη στα 67. Αν αποχωρήσει με τα χρόνια που θα έχει 
το 2017 (31), θα περιμένει να γίνει 60 και 2 μήνες για να πάρει μειωμένη 
σύνταξη κατά 18% και με έξτρα περικοπή κατά 10%, ήτοι θα έχει απώλεια 
σύνταξης κατά 28%. 
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