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           Περίληψη 
 

 
 

Σκοπός της εργασίας είναι να µελετήσει τα προβλήµατα της 

γήρανσης του πληθυσµού από µικροοικονοµικής πλευράς, το πώς τα 

διάφορα κίνητρα επηρεάζουν τα όρια ηλικίας εξόδου από την αγορά 

εργασίας καθώς και την προσφορά και την ζήτηση εργασίας των 

ηλικιωµένων ανθρώπων. Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στις 

διαφορές που έχουν τα συστήµατα συνταξιοδότησης Ελλάδας, ∆ανίας, 

Ιταλίας και Αγγλίας και ακολούθως έγινε εµπειρική ανάλυση για να τις 

αναδείξουµε. Απώτερος σκοπός είναι να συµπεράνουµε το πώς το κράτη 

µέλη της Ευρώπης και συγκεκριµένα η Ελλάδα θα να αντιµετωπίσουν τα 

ασφαλιστικά  προβλήµατα που προέρχονται από την γήρανση του 

πληθυσµού. 
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        Εισαγωγή 
 

Στην σηµερινή εποχή που ζούµε αρκετές κοινωνίες έχουν έρθει σε 

επαφή µε τα προβλήµατα που δηµιουργεί η  οικονοµική κρίση. Ιδιαίτερα 

η Ελλάδα ζεί πλέον την κάθε µέρα ξεχωριστά και έντονα επειδή καλείται 

να αντιµετωπίσει ποικίλα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί τόσο 

στον οικονοµικό όσο και στον κοινωνικό τοµέα. Η χρηµατοπιστωτική 

κρίση έφερε στην επιφάνεια χρόνιες παθογένειες του ελληνικού 

συστήµατος τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Η 

κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας χαρακτηρίζεται ως αρκετά σοβαρή 

µε την έννοια ότι εκτός του υπερβολικού δηµόσιου ελλείµµατος και  

δηµόσιου χρέους πλήττεται από την ανισοκατανοµή του εισοδήµατος, 

την υψηλή ανεργία, την τεχνολογική  και καινοτοµική κατάρρευση της 

παραγωγικής βάσης, την έλλειψη παιδείας και αποκατάστασης 

επαγγελµατικής σταδιοδροµίας καθώς και την ανησυχία των 

συνταξιούχων που δεν γνωρίζουν για πόσο ακόµα θα τους δίνεται η 

δυνατότητα να λαµβάνουν τα εισοδήµατα τους από τα ασφαλιστικά 

συνταξιοδοτικά συστήµατα. Επικρατεί δηλαδή ένας πανικός στις µέρες 

µας σε όλες τις ηλικιακές τάξεις του πληθυσµού της χώρας. 

Η παρούσα εργασία αφορά το επίκαιρο και σηµερινό θέµα της 

κοινωνικής ασφάλισης. Θα ασχοληθούµε µε την κοινωνική  οµάδα των 

συνταξιούχων και τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε τα 

άτοµα να µπορέσουν  να διαφυλάξουν το εισόδηµά τους και να 

µπορέσουν να έχουν µια αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή. Πολλά συστήµατα 

δεν είναι βιώσιµα καθώς τα προβλήµατα όπως το δηµογραφικό, η 

ανεργία, η πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας παραµένουν και η σχέση του 
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συνόλου των εισφορών ενός ασφαλισµένου µε την σύνταξη που θα πάρει 

όταν βγει από την αγορά εργασίας δεν είναι αναλογικά δίκαιη. 

Η δοµή της εργασίας αυτής είναι ως εξής: στο κεφάλαιο 1 

εξετάζουµε από µικροοικονοµικής πλευράς από όλα τα προβλήµατα που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως συγκεκριµένα το πρόβληµα που δηµιουργεί 

η γήρανση του πληθυσµού, µε ποια κίνητρα µπορεί να βρεθεί η επίλυση 

του προβλήµατος καθώς και την χρηµατοδότηση συνταξιοδοτικών 

συστηµάτων και τα είδη συντάξεων που υπάρχουν. Επίσης θα δούµε πως 

ο Sapir χώρισε τα εθνικά κοινωνικά συστήµατα σε τέσσερα κοινωνικά 

µοντέλα. Στο κεφαλαιο 2 αποτυπώνεται µια θεωρητική ανάλυση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης και ποιοι παράγοντες την επηρεάζουν. 

Αποτυπώνουµε εµπειρικές αναλύσεις για την αγορά εργασίας  από άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας, αναφέρουµε κάποιες διεθνές τάσεις απασχόλησης 

ανδρών-γυναικών στην Αµερική και κάποιες διαχρονικές τάσεις  των 

δαπανών συντάξεων στην Ελλάδα. Τέλος αυτού του κεφαλαίου θα 

µελετήσοµε εκτενέστερα την  πορεία του ασφαλιστικού ταµείου του ΙΚΑ 

και την ηλικία συνταξιοδότησης των ατόµων που ανήκουν σε αυτό το 

συγκεκριµένο ταµείο. Στο κεφάλαιο 3 αναφέρουµε εκτενέστερα τα είδη 

συντάξεων που έχουν οι χώρες που µας ενδιαφέρουν Ελλάδα, ∆ανία, 

Αγγλία, Ιταλία και εξηγούµε πως υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης που 

λαµβάνουν τα άτοµα σε αυτές τις χώρες. Στο κεφάλαιο 4 ύστερα από 

εµπειρική ανάλυση στοιχείων share (όπου είναι µια βάση δεδοµένων και 

εµπεριέχει διάφορες πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και τον κύκλο ζωής των ανθρώπων άνω των 50 ετών) θα 

δείξουµε την διαφορετική διάσταση ως προς την ηλικία 

συνταξιοδότησης, έτη συνεισφοράς στο ασφαλιστικό σύστηµα, καθώς 

και την κατάσταση απασχόλησης και την διάρθρωση των εισοδηµάτων 

για τις ηλικίες ατόµων (50+) για διαφορετικές χώρες µε διαφορετικά 

συστήµατα συνταξιοδότησης. Επίσης θα κάνουµε µία γρήγορη 
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επισκόπηση για να εντοπίσουµε τις κύριες διαφορές, στα πιο σηµαντικά 

ταµεία του ελληνικού ασφαλιστικού συστήµατος. Στο κεφάλαιο 5 θα 

συνοψίσουµε τα κύρια αποτελέσµατα της µελέτης αυτής. 
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Κεφάλαιο 1 

 
 
1.1 Γήρανση του πληθυσµού 
 

Τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουν τα συνταξιοδοτικά 

συστήµατα ασφαλείας αφορούν το µέλλον και πιο συγκεκριµένα τις 

δεκαετίες που έρχονται. Ένα από τα προβλήµατα αυτά είναι η γήρανση 

πληθυσµού. Η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί προβλήµατα σε όλες 

τις χώρες του πλανήτη. Οι τάσεις αύξησης των ηλικιωµένων που 

αποτελούν και την κινητήρια δύναµη των προβολών δηµιουργείται από 

τρείς παράγοντες. Αυτοί οι τρείς παράγοντες είναι η επιµήκυνση της 

ζωής, η γονιµότητα και η µετανάστευση.( Τήνιος (2009/2010)) 

 
Προσδοκόµιο επιβίωσης 
 

Η επιµήκυνση της ζωής είναι σηµαντικός παράγοντας που έπαιξε 

ρόλο στην διαµόρφωση της ανάγκης για συντάξεις. Η αυξητική τάση για 

την επιµήκυνση της ζωής έχει σηµειωθεί τόσο από τους προόδους της 

ιατρικής που σε παλαιότερες δεκαετίες δεν ήταν τόσο εξελιγµένοι όσο 

και από τις βελτιώσεις στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων. 

 
Γονιµότητα 
 

Γεγονός που άγγιξε την δηµογραφία είναι η σηµαντική µείωση του 

ποσοστού γονιµότητας µετά το 1980 που είχε ως αποτέλεσµα την µη 

αναπλήρωση του πληθυσµού όπως θα έπρεπε να ήταν. Η πτώση αυτή θα 

οδηγήσει σε αρνητικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας µετά την δεκαετία 

του 2000 γιατί τα άτοµα που γεννήθηκαν µετά το 1980 θα εισέλθουν στο 

εργατικό δυναµικό µετά το 2010. Σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες µετά 

τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο έως και το 1970 περίπου, είχαµε σηµαντική 
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αύξηση  των γεννήσεων παιδιών, το ονοµαζόµενο «baby boom». Αυτή η 

γενιά παιδιών έφτασε στην συνταξιοδότηση στη δεκαετία του 2000. Η 

δηµογραφική µεταβολή αυτή είχε ως αποτέλεσµα να µειώσει το κλάσµα  

των εργαζοµένων/συνταξιούχων καθώς ο παρανοµαστής συνεχώς 

αυξάνεται και ο αριθµητής µετά την περίοδο της µεταστροφής της 

γονιµότητας του 1980 συνεχώς µειώνεται. 

 
Μετανάστευση 
 

Η µετανάστευση εκτός της άµεσης επίπτωσης στο πληθυσµό 

επηρεάζει και την ηλικιακή του δοµή καθώς και την δυναµική του για 

αύξηση. Η µετανάστευση επειδή επηρεάζεται άµεσα από κοινωνικούς 

και πολιτικούς παράγοντες, η πρόβλεψη της για το δηµογραφικό θέµα 

είναι αβέβαιη και απροσδιόριστη. 

 

Για να δούµε πως επηρεάζει γενικά η γήρανση του πληθυσµού στο 

σύνολο των χωρών την δηµογραφία τους θα προσθέσουµε στην ενότητα 

µας αυτή, κάποιους σηµαντικούς-σχετικούς πίνακες. Κύρια έµφαση θα 

δώσουµε στις χώρες που µας ενδιαφέρουν σε αυτήν την εργασία: 

Ελλάδα,  ∆ανία,  Ιταλία και Αγγλία.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         



 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ   1.1 
 
Προσδόκιµο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών 1960-2007,Ελλάδα  

και διεθνείς συγκρίσεις 
 
 

 
 Πηγή: Τήνιος, Ασφαλιστικό (2010), σελ 277 
 

Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι επειδή υπάρχει τάση 

αύξησης προσδόκιµου επιβίωσης οι συνταξιούχοι θα εισπράττουν 

σύνταξη για παραπάνω χρονικό διάστηµα δεδοµένου ότι θα ζήσουν 

περισσότερο σε σχέση µε τους αντίστοιχους συνταξιούχους πριν από 

κάποιες δεκαετίες. Κάποιος που συνταξιοδοτείται στα 65 βλέπουµε ότι 

θα εισπράξει σύνταξη για ένα διάστηµα περίπου 14 χρονών το 1970, ενώ 

τώρα θα εισπράξει για διάστηµα 17,4 αντίστοιχα,(δηλαδή για 3,5 χρόνια 

παραπάνω). Η χώρα που αντιµετωπίζει αυτήν την τάση σε δυσχερέστερο 

βαθµό είναι η Ιαπωνία. 

 

Ο πιο σηµαντικός δείκτης που υπάρχει για να µπορέσουµε να 

δούµε την ύπαρξη του ασφαλιστικού προβλήµατος είναι ο δηµογραφικός 
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{η σχέση ( ηλικιωµένων  65+) / ( άτοµα 20-64)}, δηλαδή την σχέση του 

πληθυσµού που ενδεχοµένως αρχίζει η αποχώρηση από την αγορά 

εργασίας προς το πληθυσµό που έχει µπει και βρίσκεται στον εργασιακό 

βίο. Με την ύπαρξη αυτού του δείκτη και τις κατάλληλες προσαρµογές 

καταλήγουµε σε άλλους δύο δείκτες εξάρτησης όπου η χρησιµότητα τους 

είναι πολύ σηµαντική. Ο ένας δείκτης είναι ο οικονοµικός ο οποίος 

αφορά την σχέση των ατόµων που είναι οικονοµικά µη ενεργοί µε αυτούς 

που εργάζονται. (δηλαδή ο λόγος των ατόµων που παράγουν προς αυτών 

που δεν παράγουν.) O άλλος δείκτης εξάρτησης είναι ο ασφαλιστικός 

όπου αφορά την σχέση των συνταξιούχων ως προς τους ασφαλισµένους. 

Αυτός ο δείκτης αναφέρεται στο πόσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα 

χρηµατοδοτούν πόσα ασφαλιστικά δικαιώµατα. Είναι σηµαντικό να 

αναφέρουµε όµως, ότι επειδή κάποιο άτοµο µπορεί να έχει πολλαπλές 

συντάξεις ή πολλαπλά ασφαλιστικά δικαιώµατα, κάποιος εργαζόµενος να 

µην θεµελιώνει δικαιώµατα ή να µην πληρώνει υψηλές εισφορές ως 

ποσοστό του εισοδήµατος και κάποιος άλλος να ασφαλίζεται µε 

προαιρετικές ασφαλιστικές κλάσης καθώς και η παρουσία της 

εισφοροδιαφυγής κάνει αυτόν τον ασφαλιστικό δείκτη εξάρτησης να 

απέχει από τους σηµερινούς υπολογισµούς. Η µετατροπή δηλαδή των 

εργαζοµένων σε ασφαλισµένους µπορεί να ήταν ακόµη πιο σωστή, πιο 

ισόνοµη και ακόµη πιο ουσιαστική. (Τήνιος (2010), σελ 101-105)   
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                                     ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 
 
           ∆ηµογραφικός δείκτης εξάρτησεις-2007-2060 
                 (Άτοµα 65+/άτοµα 15-64) 

 

 
 
Πηγή: Τήνιος, Ασφαλιστικό (2010), σελ 385 

 

Με βάση αυτού του πίνακα1 µπορούµε  να εξετάσουµε το τι 

επιβάλει η γήρανση του πληθυσµού στην δηµογραφία. Έχοντας στο λόγο 

                                                 
1 Για τον πίνακα 1.2 αλλά και για τους πίνακες 1.3,1.4 πρέπει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία έχουν 
προέλθει από συντονισµένες προβολές που έγιναν από κυβερνήσεις µε κοινές παραδοχές. (EPC 2009) 
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του κλάσµατος για αριθµητή (άτοµα 65+) και για παρανοµαστή (άτοµα 

15-64) παρατηρούµε ότι το θέµα της δηµογραφικής γήρανσης είναι κοινό 

σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης. Το ποσοστό της Ελλάδας βρίσκεται  σε 

όλες τις περιόδους πλην της περιόδου 2030 πάνω από όλα τα ποσοστά 

των µέσο όρων για την Ευρώπη µε 27 µέλη-κράτη αλλά και από το µέσο 

όρο για την Ευρώπη µε 15 µέλη-κράτη. Από την άλλη πλευρά Αγγλία και  

∆ανία έχουν όλα τους τα ποσοστά σε όλες τις περιόδους κάτω από τα 

ποσοστά των µέσο όρων για την Ευρώπη µε 27 κράτη-µέλη αλλά και από 

το µέσο όρο για την Ευρώπη µε 15 κράτη-µέλη. Τα ποσοστά  της Ιταλίας 

σε όλες τις περιόδους είναι είτε ίσα µε τα ποσοστά των µέσο όρων για 

την Ευρώπη µε 27 µέλη-κράτη είτε έχουν σχετικά µικρή απόκλιση.  

                                 
                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 
     EPC 2009, Ασφαλιστικός δείκτης εξάρτησης, 2007-2060 
     (σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου) 
 

 
 
Πηγή: Τήνιος, Ασφαλιστικό (2010), σελ 387 
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Από τον πίνακα που ακολούθησε παρατηρούµε ότι η σχέση 

ασφαλισµένου/συνταξιούχου όλο ένα και δυσχεραίνει για όλες τις χώρες. 

Μικρή τάση επιδείνωσης δείχνει ο πίνακας να έχουν οι Βόρειες Χώρες 

(∆ανία, Σουηδία, Ιρλανδία) αλλά και οι Κάτω Χώρες (όπως Αγγλία). 

Μεγάλη τάση επιδείνωσης µε αποτέλεσµα να κατέχει και την πρώτη 

θέση στον πίνακα αυτόν είναι η Ελλάδα. Συγκεκριµένα η Ελλάδα θα 

φτάσει σε σηµείο να χρειάζεται για κάθε συνταξιούχο έναν ασφαλισµένο. 

Παρόµοια κατάληξη µε της Ελλάδας που κατέχει και την δεύτερη θέση 

του πίνακα είναι η Ιταλία. 
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                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 
             ∆απάνες για συντάξεις δηµοσίου συστήµατος  
     2007-2060:Συντονισµένη προβολή EPC 2009 
                              (Ποσοστά του ΑΕΠ) 
 
 

 
 
Πηγή: Τήνιος, Ασφαλιστικό (2010), σελ 390 
 
 

Ο τελευταίος πίνακας για αυτήν την ενότητα µας παρουσιάζει ότι 

οι δαπάνες λίγο ή πολύ έχουν αυξητική τάση για όλες τις χώρες εκτός 

από την Σουηδία η οποία είναι η µόνη που βγάζει ‘αρνητική’ µεταβολή. 

Επίσης όπως και στο προηγούµενο πίνακα η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο 

ποσοστό της τάξεως 12,3% ΑΕΠ. Κύριο συµπέρασµα από τα στοιχεία 
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του συγκεκριµένου πίνακα είναι ότι και, άλλες χώρες που 

αντιµετωπίζουν ως πρόβληµα την γήρανση του πληθυσµού (όπως η 

Ιταλία, η ∆ανία και η Αγγλία) έχουν προβεί σε κάποιες µεταρρυθµίσεις 

στα συνταξιοδοτικά τους συστήµατα και έτσι έχουν κρατήσει την 

µεταβολή των δαπανών σε πολύ χαµηλά επίπεδα της τάξεως από 0,5% 

έως 1,5% του ΑΕΠ . 

 
 
1.2 Απλή Μέθοδος των Τριών 
 

Η Απλή Μέθοδος των Τριών είναι µία λογική που χρησιµοποιείται 

για την πρόβλεψη προβληµάτων για το µέλλον (ΑΜ3). Αν η κατάσταση 

τώρα που ο αριθµός των ηλικιωµένων είναι  «α» είναι  «χ» τότε ο 

διπλασιασµός του αριθµού των ηλικιωµένων «2α» αύριο,θα οδηγήσει 

αυτόµατα και σε διπλασιασµό του προβλήµατος σε «2χ». Στην πλευρά 

του «α» µπαίνει ο αριθµός ηλικιωµένων και στην πλευρά του αγνώστου 

«χ» µπαίνει το έλλειµµα του ΙΚΑ, οι παραγωγικές δυνατότητες της 

οικονοµίας, η δυνατότητα φροντίδας των ηλικιωµένων, και οι δαπάνες 

υγείας. Αν η σχέση παραµείνει αυτή που είναι τώρα µεταξύ του «α» και 

του «χ», τότε η µεταβολή των δηµογραφικών δεδοµένων (του «α») 

συνεπάγει αναλογική µεταβολή και των προβληµάτων (του «χ» δηλαδή). 

Σε αυτόν το συλλογισµό κρίσιµο σηµείο είναι ότι οι υποθετικοί 

παράγοντες  του «α» και του «χ» συνδέονται µε σταθερό τρόπο. Η ΑΜ3 

προϋποθέτει ότι όλα µένουν σταθερά και ίδια (µακροοικονοµική 

πλευρά). Αν όµως η σχέση µεταξύ της δηµογραφίας, οικονοµίας και 

κοινωνίας πρέπει να µείνει αµετάβλητη τότε η αναπόφευκτη 

δηµογραφική επιδείνωση θα φέρει αδυσώπητη εικόνα οικονοµικής ή 

κοινωνικής συρρίκνωσης. Άρα για να ξεφύγουµε από αυτό πρέπει να 

υπάρξει δυνατότητα ανατροπής των παλαιών σχέσεων µεταξύ της 

οικονοµίας, κοινωνίας και δηµογραφίας. Όσο πιο µεγάλος είναι ο βαθµός 
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προσαρµοστικότητας τόσο µειώνονται και οι αρνητικές επιπτώσεις της 

δηµογραφίας.(Τήνιος, άρθρο(2009))  

 

 

1.3 Πως µπορεί να αντιµετωπιστεί η γήρανση του πληθυσµού 

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσουµε να αναλύσουµε τα 

δηµογραφικά-ασφαλιστικά προβλήµατα από µικροοικονοµικής πλευράς. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι τα δεδοµένα συνεχώς µεταβάλλονται. 

Οι προβολές δεν αφορούν φυσικά µεγέθη. Απαιτούνται αλλαγές στην 

συµπεριφορά ανθρώπων, που πρέπει να πειστούν να αλλάξουν συνήθειες 

για να επιτευχθεί ο στόχος της προσαρµογής. Η συµπεριφορά ατόµων 

στην οικονοµία δεν είναι σταθερή αλλά µπορεί να αλλάζει και να 

επηρεάζεται από οικονοµικά κίνητρα. Για να πειστούν αυτοί, κάποιος 

πρέπει να τους πείσει .Οι προβολές θα µπορούν να αλλάζουν αν θα 

αλλάξουν ριζικά κάποιες από τις οικονοµικές προσαρµογές όπως ηλικία 

συνταξιοδότησης, τα ποσοστά αναπλήρωσης συντάξεων, το ποσοστό 

συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό και η κινητικότητα 

του εργατικού δυναµικού.  

Εφόσον είναι δεδοµένο ότι υπάρχει αύξηση στο µέσο όρο ζωής 

µία παράµετρος που θα χρειαστεί αναπροσαρµογή, είναι περισσότεροι 

εργαζόµενοι. (Τήνιος 2010) Μία αύξηση της συµµετοχής στην αγορά 

εργασίας µπορεί να αντισταθµίσει τις δυσµενείς δηµογραφικές εξελίξεις.  

Συγκεκριµένα για την Ελλάδα εστιάζοντας στις κατηγορίες του 

πληθυσµού της βλέπουµε ότι το ποσοστό συµµετοχής γυναικών στην 

αγορά εργασίας είναι  55,1% (όπως θα παρατηρήσουµε στον παρακάτω 

πίνακα ) ενώ ο στόχος της Λισαβόνας ήταν για 60%. Το έλλειµµα αυτό 

αφορά κυρίως στις γυναίκες µε περισσότερα από δύο παιδιά και 

αντικατοπτρίζει τις περιορισµένες δυνατότητες να συνδυαστεί η 

οικογενειακή και επαγγελµατική ζωή. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη 
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ευκαιριών για µερική απασχόληση αλλά και σε έλλειψη κοινωνικής 

υποδοµής. Επίσης πρέπει να έχουµε εργατικό δυναµικό σε µεγαλύτερη 

ηλικία. Η µέση ηλικία αποχώρησης από την εργασία µειώνεται 

συστηµατικά από τις αρχές της δεκαετίας του ΄802. Η µείωση της ηλικίας 

αποχώρησης οφείλεται  τόσο στην ζήτηση εργασίας όσο και σε 

παράγοντες της προσφοράς εργασίας (όρια ηλικίας, έλλειψη σταδιακής 

συνταξιοδότησης). Ακόµη ένας παράγοντας που µπορεί να επηρεάσει την 

µείωση ή την αύξηση συµµετοχής στην αγορά εργασίας είναι η 

µετανάστευση. Αν περιοριστεί η µετανάστευση προφανέστατα θα έχουµε 

ένα λιγότερο πρόβληµα για την στρατηγική επίλυση του ασφαλιστικού 

προβλήµατος. 

 

                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

   

 

∆εύτερη παράµετρος (Τήνιος 2010) που θα χρειαστεί 

αναπροσαρµογή είναι αύξηση της παραγωγικότητας. Απαιτείται 

                                                 
2 Αυτό ισχύει και για τις Η.Π.Α, βλ Alicia Munnell και Steven Sass (2008) 
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δηλαδή µεγαλύτερη παραγωγικότητα ,καθένας από τους αυριανούς 

λιγότερους εργαζόµενους θα πρέπει να είναι πιο αποτελεσµατικός και 

παραγωγικός για να µπορούν οι πολυπληθέστεροι συνταξιούχοι να 

λαµβάνουν τις απολαβές τους. 

Συγκεκριµένα θα πρέπει να έχουµε αύξηση του παραγωγικού 

κεφαλαίου κατά κεφαλή εργαζοµένου µέσω επενδύσεων. Κρίσιµο σηµείο 

εδώ είναι η εθνική τάση προς την αποταµίευση, η οποία είναι πιθανόν και 

αυτή να συµπιέζεται λόγω γήρανσης πληθυσµού3. Για να πετύχουµε 

µεγαλύτερη παραγωγικότητα επίσης θα πρέπει να έχουµε αύξηση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου µέσω αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης και 

καλύτερης σύνδεσης της µε την παραγωγή. Θα πρέπει να απευθύνεται η 

εκπαίδευση και η κατάρτιση στο σύνολο του εργατικού δυναµικού και 

όχι µόνο στους εισερχόµενους στην αγορά εργασίας. Επίσης η 

προσδοκώµενη αύξηση που αναζητούµε µπορεί να γίνει και µε 

συστήµατα ασφάλισης που ενισχύουν της προσαρµοστικότητα και 

συνεπώς την παραγωγικότητα των εργαζοµένων. Αν υπάρχει ένα καλά 

σχεδιασµένο και δοµηµένο σύστηµα ασφάλισης µπορεί να προσφέρει 

πολλά πλεονεκτήµατα σε σύγχρονες επιχειρήσεις. 

Τρίτη αναπροσαρµογή (Τήνιος 2010) για να µπορέσει η 

οικονοµία να ανταπεξέλθει στην πρόκληση της επίλυσης του 

ασφαλιστικού είναι η καλύτερη κατανοµή των βαρών και οφελών. 

Μία ορθολογική ανακατανοµή των βαρών, πέραν των επιπτώσεων στην 

κοινωνική δικαιοσύνη θα οδηγήσει σε ελαφρύνσεις πολλών 

παραγωγικών κλαδών που µε την σειρά τους θα οδηγήσουν σε ταχύτερη 

ανάπτυξη. Αν τεθούν περιορισµοί στις δυνατότητες είσπραξης 

συντάξεων σε µικρές ηλικίες θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις τόσο γιατί 

θα δηµιουργηθούν κίνητρα για εργασία αλλά και επειδή θα επιτρέψουν 
                                                 
3 Για την απόφαση της κατανάλωσης-αποταµίευσης-επένδυσης σε ατοµική βάση αλλά και σε ανοιχτή 
οικονοµία όπου εισάγουν και εξάγουν προϊόντα από όλο τον κόσµο (π.χ Η.Π.Α) βλ. Andrew Abel και 
Ben Bernanke (2002)   
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την ανακατανοµή συνταξιοδοτικών πόρων προς τα άτοµα άνω των 65 

ετών. Η βελτίωση της κατανοµής των οικονοµικών βαρών δεν 

εξαντλείται στη διόρθωση των κακώς κειµένων και στην περικοπή 

προνοµίων. Έχει παρατηρηθεί σε διάφορες ανεπτυγµένες χώρες αφού 

σιγουρευτεί η στήριξη των χαµηλών συντάξεων ,να αποδεσµεύεται 

χώρος για τις προσωπικές ή συλλογικές προτιµήσεις και επιλογές. 

Υπάρχει δηλαδή σε αυτές τις χώρες ανάπτυξη του δεύτερου και τρίτου 

πυλώνα. Η συγκεκριµένη τάση µεγαλώνει-διευρύνει το τµήµα της 

συνολικής αναπλήρωσης εισοδήµατος που δεν πηγάζει από τα κρατικά 

συστήµατα (του λεγόµενου πρώτου πυλώνα) αλλά από προσωπικές 

επιλογές (τρίτος πυλώνας) ή από επαγγελµατικά συστήµατα της επιλογής 

των εταίρων (δεύτερος πυλώνας). Ακόµα και όταν το τελικό συνολικό 

µέσο ποσοστό αναπλήρωσης είναι το ίδιο (όπως είναι, για παράδειγµα, 

στην Ολλανδία), το ότι ένα τµήµα είναι αποτέλεσµα ελεύθερης επιλογής 

έχει δύο αποτελέσµατα: αρχικά, η χρηµατοδότησή του είναι λιγότερο 

στρεβλωτική, αφού υπάρχει µεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και δεύτερον, 

η αποδέσµευση κρατικών πόρων από τις πιο εύπορες τάξεις επιτρέπει 

µεγαλύτερη επιδότηση των χαµηλών συντάξεων και µεγαλύτερη 

αποτελεσµατικότητα στον αγώνα κατά της φτώχειας των ηλικιωµένων.4  

Η ύπαρξη ελαστικών ρυθµίσεων, ειδικά όσον αφορά στις ηλικίες 

συνταξιοδότησης αλλά και στον υπολογισµό των ποσοστών 

αναπλήρωσης, έχει ως αποτέλεσµα να µειώνονται τα κίνητρα για την 

κινητικότητα του εργατικού δυναµικού. Για να ξεφύγουµε από την 

έλλειψη κινητικότητας του εργατικού δυναµικού θα πρέπει να υπάρξουν 

πιο αυστηρές συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, είτε πρόκειται για την αύξηση 

του ορίου ηλικίας, µείωση των ποσοστών αναπλήρωσης για τους πρόωρα 

συνταξιοδοτηµένους ή επιβολή περιορισµών για την απασχόληση των 

                                                 
4 Βλ. σελ 121 Τήνιος Πλάτων (2010) 
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νεότερων συνταξιούχων έτσι ώστε να µην συνταξιοδοτούνται νωρίτερα 

(Τήνιος 2003) 

Η γήρανση πληθυσµού ως πραγµατικό πρόβληµα απαιτεί 

προσαρµογή σε πραγµατικά µεγέθη όπως περισσότερη εργασία 

(εκµετάλλευση κοιτασµάτων αποθέµατος εργασίας), αποταµίευση, 

µικρότερη κατανάλωση, τόνωση της παραγωγικότητας µε τη 

συσσώρευση παραγωγικού, υλικού και ανθρώπινου κεφαλαίου, και 

ανακατανοµή δαπανών µε στόχο τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα και 

κοινωνική δικαιοσύνη.  

‘‘Όπως ισχυρίστηκε ο Τήνιος (2010) οποιαδήποτε οικονοµία 

αντιµετωπίζει την πρόκληση της γήρανσης του πληθυσµού θα 

αναζητήσει λύση του προβλήµατος σε κάποιο συνδυασµό από τις 

προαναφερθείσες κατευθύνσεις. Η Ελλάδα, παραδόξως, εάν την 

συγκρίνει κανείς µε τις άλλες µεσογειακές χώρες (Ιταλία, ∆ανία, Ισπανία, 

Γαλλία) θα διαπιστώσει ότι το εργασιακό της απόθεµα είναι µεγαλύτερο, 

τόσο µεταξύ γυναικών όσο και εργαζοµένων µέσης ηλικίας. 

Συγκεκριµένα  αν αυξηθεί τόσο το ποσοστό της συµµετοχής των 

γυναικών στο εργασιακό δυναµικό έτσι ώστε να φτάσει το επίπεδο 

στόχου της Λισαβόνας θα δηµιουργηθεί µία αύξηση της προσφοράς 

εργασίας της τάξεως 10-15%. Σε αντίθετη περίπτωση, στην ∆ανία, όπου 

είναι και αυτή µια χώρα όπου αντιµετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις από 

την γήρανση του πληθυσµού το όριο ηλικίας για τις κρατικές συντάξεις 

είναι ήδη 67 έτη, η φορολογία είναι ήδη πολύ υψηλή και οι γυναίκες 

εργάζονται σε ποσοστά άνω του στόχου της Λισαβόνας και είναι περίπου 

στο 70%. Άρα πολύ εύκολα µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα 

περιθώρια αύξησης για την συγκεκριµένη χώρα είναι ελάχιστα και οι 

διαθέσιµες επιλογές που έχει είναι  κοινωνικά και οικονοµικά πιο 

επώδυνες σε σύγκριση µε της Ελλάδας’’. 
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1.4 Μοντελοποίηση εθνικών κοινωνικών συστηµάτων  

 

Επειδή υπάρχουν αρκετές διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών ως 

προς τα κοινωνικά συστήµατα αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να 

τα «µοντελοποιήσουν», δηλαδή να τα κατατάξουν σε ΄΄οµάδες-τύπους΄΄ 

για να µπορέσουν πιο εύκολα και πιο αναλυτικά να τα εξετάσουν. Ένας 

από αυτούς τους αναλυτές είναι ο Sapir ο οποίος προσπάθησε να 

εξετάσει την ανταλλακτική σχέση (trade off) µεταξύ της οικονοµικής και 

κοινωνικής αποτελεσµατικότητας5. Σύµφωνά µε το Sapir (2005), για να 

µπορέσει να εξετάσει την απόδοση και την λειτουργία κάθε συστήµατος 

ξεχωριστά οµαδοποίησε τα εθνικά συστήµατα της Ε.Ε των 15 κράτη-

µελών σε τέσσερα διαφορετικά κοινωνικά µοντέλα: 

• Στο πρώτο µοντέλο ανήκουν οι αγγλοσαξονικές χώρες 

(Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο). Σε αυτήν την 

περίπτωση οι µεταβιβάσεις µετρητών κατά κύριο λόγο 

προσανατολίζονται προς άτοµα σε ηλικία εργασίας ενώ από 

την πλευρά της αγοράς εργασίας αυτό το µοντέλο 

χαρακτηρίζεται από ένα µίγµα αδύναµων συνδικάτων, 

συγκριτικά ευρεία και αυξανόµενη διασπορά των µισθών 

και σχετικά υψηλή επίπτωση της απασχόλησης µε χαµηλές 

αµοιβές. 

• Στο δεύτερο µοντέλο είναι οι σκανδιναβικές χώρες 

(∆ανία, Φινλανδία και Σουηδία, καθώς και οι Κάτω Χώρες) 

οι οποίες διαθέτουν τα υψηλότερα επίπεδα των δαπανών 

κοινωνικής προστασίας και την παροχή της καθολικής 

ευηµερίας. Στο µοντέλο αυτό υπάρχουν ισχυρά εργατικά 
                                                 
5 Παρόµοια διάσταση για την οµαδοποίηση των κοινωνιών έδωσε ο κοινωνιολόγος Esping Andersen  
που βασίστηκε στο κατά πόσο διαφέρουν τα κοινωνικά αγαθά και κοινωνικές υπηρεσίες από το να 
θεωρούνται εµπορεύσιµα προϊόντα που µπορούν να αγοραστούν και να πωληθούν στις αγορές. Ο 
συγκεκριµένος κατατάσσει τα κοινωνικά κράτη της Ευρώπης σε τρείς οµάδες. Βλ αναλυτικά Esping 
Andersen (1990) 
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συνδικάτα που εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό τις δοµές 

των µισθών  

• Στο τρίτο µοντέλο είναι οι µεσογειακές χώρες (Ελλάδα, 

Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία), οι οποίες συγκεντρώνουν 

τις κοινωνικές δαπάνες τους για τις συντάξεις γήρατος και 

εξασφαλίζουν τον υψηλό κατακερµατισµό των 

δικαιωµάτων. 

• Στο τέταρτο µοντέλο είναι οι ηπειρωτικές χώρες 

(Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία και Λουξεµβούργο) οι 

οποίες βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην ασφάλιση, στις 

παροχές ατόµων µη απασχολούµενων και στις συντάξεις 

γήρατος. Στις χώρες αυτές αν και η συµµετοχή τους είναι σε 

πτώση, τα συνδικάτα παραµένουν ισχυρά. 

 

Το µεσογειακό µοντέλο χαρακτηρίζεται από πολύ αυστηρούς 

κανονισµούς για την προστασία της απασχόλησης και χαµηλή κάλυψη 

των επιδοµάτων της ανεργίας. Το ηπειρωτικό µοντέλο µοιάζει µε το 

σκανδιναβικό µοντέλο ως προς τα  γενναιόδωρα επιδόµατα ανεργίας 

αλλά διαφέρουν στο ότι το  ηπειρωτικό µοντέλο έχει και αυστηρή 

νοµοθετική προστασία της απασχόλησης. Το αγγλοσαξονικό µοντέλο 

παρέχει µικρότερη προστασία από τα άλλα µοντέλα µε πολύ χαµηλότερη 

αυστηρότητα στους κανονισµούς για την προστασία της απασχόλησης. 

Επίσης τα µοντέλα αυτά διαφέρουν και στις ανταµοιβές ως προς την 

συµµετοχή για την αγορά εργασίας. Όσο αναφορά τα ποσοστά 

απασχόλησης είναι χαµηλότερα στο µεσογειακό και ηπειρωτικό µοντέλο 

απ’ότι στο αγγλοσαξονικό και σκανδιναβικό αντίστοιχα. Συγκεκριµένα 

µεγάλη διαφορά παρουσιάζεται στα ποσοστά απασχόλησης εργαζοµένων 

για την ηλικίες 55-64 ετών (όπου το ποσοστό για το µεσογειακό µοντέλο 

είναι 40%, 34% στο ηπειρώτικο, 53% στο αγγλοσαξονικό και 56% στο 
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σκανδιναβικό αντίστοιχα) αλλά και στα ποσοστά της ανεργίας για της 

ηλικίες 15-24 ετών (όπου το ποσοστό για το µεσογειακό µοντέλο είναι 

22%, 17% στο ηπειρωτικό, 10% στο αγγλοσαξονικό και 13% στο 

σουηδικό αντίστοιχα). Ακόµα τα συγκεκριµένα αυτά µοντέλα διαφέρουν 

και ως προς τα ποσοστά της φτώχειας. Οι χώρες της µεσογείου όπως και 

οι αγγλοσαξονικές βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο όσο αναφορά την 

πιθανότητα να αποφύγει κάποιος την φτώχεια ενώ οι  σκανδιναβικές 

χώρες και οι ηπειρωτικές αντίστοιχα κατατάσσονται πάνω από το µέσο 

όρο.( Sapir 2005, σελ.379) 

Άρα, συνοψίζοντας την ανάλυση του Sapir (2005) βάση του 

οποίου ένα σύστηµα λειτουργεί αποτελεσµατικά εάν τα ποσοστά 

απασχόλησης της εργασίας του είναι  υψηλά και ένα σύστηµα είναι 

κοινωνικά δίκαιο εάν ο κίνδυνος της φτώχειας που αντιµετωπίζει είναι 

χαµηλός, καταλήγουµε στο συµπέρασµα του, ότι  το µεσογειακό µοντέλο 

δεν είναι αποτελεσµατικό ούτε και κοινωνικά δίκαιο σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα µοντέλα µε πολλά προβλήµατα βιωσιµότητας. Το 

αγγλοσαξονικό µοντέλο είναι αποτελεσµατικό όµως κοινωνικά είναι 

άδικο αλλά δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα βιωσιµότητας. Το ηπειρωτικό 

µοντέλο δεν είναι τόσο αποτελεσµατικό σε σχέση µε το σκανδιναβικό 

αλλά κοινωνικά είναι πιο δίκαιο έχοντας όµως και αυτό προβλήµατα 

βιωσιµότητας. 

Άρα αν ισχυριστούµε την έκφραση του Sapir ότι ‘‘ η επιλογή 

µεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και αποτελεσµατικότητας είναι µια 

ανταλλακτική σχέση που εξαρτάται από πολιτικές και ιδεολογικές 

προτιµήσεις και κάποιος που επιθυµεί περισσότερη κοινωνική 

δικαιοσύνη θυσιάζει λίγη αποτελεσµατικότητα’’ βλέπουµε ότι κάποια 

µοντέλα ανταλλάσουν δικαιοσύνη για αποτελεσµατικότητα σε αντίθεση 

µε το µεσογειακό µοντέλο όπου είναι αναποτελεσµατικό και στα δυο. 
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1.5 Μέθοδοι χρηµατοδότησης και πυλώνες σύνταξης 

 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες για τα συνταξιοδοτικά 

συστήµατα, τα κεφαλαιοποιητικά και τα διανεµητικά (Pay As You Go). 

Το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα βασίζεται στην αρχή ότι κάθε γενιά 

ασφαλισµένων αποταµιεύει για να καλύψει τις δικές της παροχές, µε 

βασικές πηγές χρηµατοδότησης τις εισφορές και τα έσοδα από τις 

επενδύσεις του αποθέµατος. Το ύψος της σύνταξης εξαρτάται από το 

ύψος των εισφορών που έχει πληρώσει το άτοµο κατά τη διάρκεια που 

βρίσκεται στην αγορά εργασίας. Αυτό το σύστηµα εφαρµόζεται κυρίως 

στις ΗΠΑ και το ύψος της σύνταξης εξαρτάται από το ύψος των 

εισφορών που έχει πληρώσει το άτοµο κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής του ηλικίας. 

 Από την άλλη πλευρά, το διανεµητικό σύστηµα βασίζεται στην 

αρχή ότι οι σηµερινές εισφορές χρηµατοδοτούν τις σηµερινές συντάξεις. 

Ο χαρακτήρας του συστήµατος είναι δηµόσιος και προϋποθέτει την 

αλληλεγγύη µεταξύ των γενεών µε αποτέλεσµα να πρέπει να είναι τόσο 

επαρκής ο αριθµός των ενεργών ασφαλισµένων ώστε να ξεπερνάει σε 

µεγάλο βαθµό τον αριθµό των συνταξιούχων.  

Στην Ευρώπη επικρατεί ένα µεικτό συνταξιοδοτικό σύστηµα και 

έχουν αναπτυχθεί τρεις πυλώνες παροχής εισοδήµατος στους 

συνταξιούχους (Τήνιος (2009/2010) σελ.6) 

  

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στα δηµόσια συνταξιοδοτικά 

συστήµατα διανεµητικού χαρακτήρα προκαθορισµένων παροχών. Στα 

συγκεκριµένα συστήµατα, για την πληρωµή των συνταξιοδοτικών 

παροχών προς τους συνταξιούχους, χρησιµοποιούνται τα εισοδήµατα των 

εργαζοµένων. 
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Ο δεύτερος πυλώνας αποτελείται γενικά από τα επαγγελµατικά 

επικουρικά ταµεία όπου οι εισφορές των µελών τους επενδύονται, και 

στη συνταξιοδότηση πληρώνονται ανάλογα µε το ποσοστό εισφοράς τους 

και τις αθροιστικές αποδόσεις των επενδυµένων κεφαλαίων. Τα 

συστήµατα αυτά µπορεί να είναι υποχρεωτικά ως προς τη συµµετοχή του 

εργαζοµένου.  

Ο τρίτος πυλώνας αποτελείται από ατοµικά συνταξιοδοτικά 

ταµεία, µέσω αποταµιευτικών προγραµµάτων ή ασφαλιστικών 

συµβολαίων. 
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Κεφάλαιο 2 

 

 

2.1 Από τη εξαρτάται η ηλικία συνταξιοδότησης 

 

Η ηλικία συνταξιοδότησης είναι η σηµαντικότερη παράµετρος 

ενός συστήµατος συντάξεων. Μία αναβολή µιας αίτησης 

συνταξιοδότησης ενός έτους, αυξάνει ταυτόχρονα τον αριθµό 

ασφαλισµένων και µειώνει τον αριθµό των δικαιούχων. Άρα το σύστηµα 

εξοικονοµεί  ενός έτους δαπάνη και ταυτόχρονα δέχεται και ενός έτους 

περισσότερα έσοδα.  

Η επιµήκυνση της εργασιακής ζωής που έχει διπλό όφελος 

εξαρτάται από τρεις παράγοντες: α) προσφορά εργασίας (την επιθυµία 

και τις προθέσεις του ασφαλισµένου να προσφέρει εργασία για 

µεγαλύτερο διάστηµα), β) τη ζήτηση εργασίας (τις προθέσεις των 

εργοδοτών στην αναζήτηση εργαζοµένους µεγαλύτερης ηλικίας), γ) το 

περιεχόµενο της εργασίας (δηλαδή πόσο σηµαντικό σηµείο της ζωής 

του είναι η εργασία, πόσο κοντά ή µακριά  αισθάνεται από την εργασία 

και πόσο αργά η γρήγορα θα την εγκαταλείψει). (Τήνιος 2010, σελ 298) 

Η συζήτηση για την ηλικία συνταξιοδότησης στην Ελλάδα γίνεται 

βάση της προσφοράς εργασίας µε την προϋπόθεση ότι αυτός ο 

παράγοντας επηρεάζετε µόνο από τα όρια ηλικίας που υπάρχουν στα 

ασφαλιστικά ταµεία. 

Πιο αναλυτικά για την προσφορά εργασίας πρέπει να αναλύσουµε 

το πότε ένα άτοµο θα επιθυµεί να δουλέψει και πότε όχι. Σε αυτό 

σηµαντική ιδιότητα παίζει ο µισθός επιφύλαξης6. Ένα άτοµο θα επιλέξει 

να βρεθεί στον εργασιακό χώρο όταν ο µισθός που θα του προσφέρεται 

                                                 
6 Ο µισθός επιφύλαξης είναι ο ελάχιστος µισθός που ορίζει το κόστος ευκαιρίας της απασχόλησης. 
Βλ. αναλυτικά  George Borjas (2003)  Hal Varian (2006), Andrew Abel και Ben Bernanke (2002) 
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θα είναι µεγαλύτερος από το µισθό επιφύλαξης. ∆ηλαδή το άτοµο αυτό 

θα συγκρίνει το πόσο είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν οι εργοδότες  για 

µία ώρα εργασίας µε το µισθό επιφύλαξης ο οποίος δηλώνει πόσο απαιτεί 

ο εργάτης να πεισθεί για αυτήν τιη µία ώρα. Στον παρακάτω διάγραµµα 

βλέπουµε πως απεικονίζεται ο µισθός επιφύλαξης. 

                                       ΣΧΗΜΑ 2.1 
 

 
Επιλεκτικό διάγραµµα από το Borjas σελίδα 70( οικονοµικά της εργασίας) 
 

Πηγή: George Borjas: Τα Οικονοµικά της Εργασίας 

 

Αν ο µισθός επιφύλαξης είναι υψηλός τότε το άτοµο είναι λιγότερο 

πιθανό να εισέλθει στην αγορά εργασίας. Ο µισθός επιφύλαξης θα πρέπει 

να εξαρτάται  µόνο από την διάθεση του ατόµου να εργαστεί και όχι από 

άλλους παράγοντες όπως ( π.χ ελεύθερος χρόνος, αύξηση εισοδήµατος 

από µη-εργασία, κ.α). Έτσι κρατώντας τον µισθό επιφύλαξης σταθερό το 
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άτοµο θα επιλέξει να εργαστεί όταν ο µέσος µισθός στην αγορά είναι 

υψηλός. Αυτό µας το αποδεικνύει και το διάγραµµα  από πάνω. Καθώς 

περιστρέφουµε την γραµµή εισοδηµατικού περιορισµού από µισθό 

Wχαµηλό σε ένα µισθό Wυψηλό, θα πρέπει να συναντήσουµε ένα µισθό  W 

που θα καθιστά το άτοµο αδιάφορο στο να εργαστεί ή όχι.(Αυτός ο 

µισθός είναι στο Ε).( Borjas (2003) κεφ. 2, σελ 71) 

Η ηλικία συνταξιοδότησης είναι αποτέλεσµα περίπλοκης 

απόφασης την οποία λαµβάνει κάθε ασφαλισµένος µε βασικό κριτήριο το 

ατοµικό του συµφέρον. Εάν κάποιος συµπληρώσει µία ελάχιστη ηλικία 

και έχει τα απαιτούµενα χρόνια ασφάλισης έτσι ώστε να µπορεί να λάβει 

σύνταξη τότε θα συγκρίνει το ύψος των συνολικών αποδοχών που 

προσδοκά αν συνεχίσει να βρίσκεται στο εργατικό δυναµικό, µε το ύψος 

αποδοχών του µετά την συνταξιοδότηση του και έτσι θα κρίνει αν το 

συµφέρει να εργάζεται ή όχι. Από το γεγονός αυτό προκύπτουν κάποιες 

παρατηρήσεις όπως: 

 

� Η υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης υπάρχει µόνο 

σε ειδικές περιπτώσεις. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης συνήθως 

είναι το ελάχιστο όριο στο οποίο κάποιος µπορεί να πάρει 

σύνταξη. Το ελάχιστο αυτό όριο µπορεί να διαφέρει στην Ελλάδα 

ανά συνταξιοδοτικό ταµείο, ανά κατηγορίες ασφαλισµένων µέσα 

στο ίδιο το ταµείο αλλά και µεταξύ φύλων. 

� Η έννοια της συνταξιοδότηση διαφέρει από την 

έννοια της απόσυρσης από την αγορά εργασίας. ∆ηλαδή κάποιος 

µπορεί να συνταξιοδοτηθεί από την εργασία του αλλά να συνεχίσει  

να εργάζεται σε άλλη και παράλληλα να συνεχίζει να είναι 

ασφαλισµένος. 

� Υπάρχουν διάφοροι τρόποι παράκαµψης του ορίου 

ηλικίας µέσω ειδικών ρυθµίσεων ή συντάξεις αναπηρίας. 
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� Κρίσιµο στοιχείο για την απόφαση συνταξιοδότησης 

είναι το πόσο µεταβάλλεται η συνολική οικονοµική θέση του 

υποψήφιου συνταξιούχου αν ασφαλιστεί για ένα έτος ακόµα. Εάν 

επιδεινωθεί η οικονοµική του κατάσταση από διάφορους 

παράγοντες (π.χ, η αναµενόµενη σύνταξη δεν αυξάνεται ή υπάρχει 

δυνατότητα ανασφάλιστης εργασίας µετά την έγκριση της 

σύνταξης του κ.α) τότε το συγκεκριµένο άτοµο θα προβεί σε 

συνταξιοδότηση πρόωρα δηλαδή πριν συµπληρώσει την κανονική 

ηλικία συνταξιοδότησης. 

� Η προσδοκία χειροτέρευσης των όρων ασφάλισης 

πιθανόν να οδηγήσει σε γρηγορότερη-ταχύτερη φυγή από το 

εργασιακό χώρο.( Τήνιος 2010, σελ 300) 

 

Συµπεραίνουµε δηλαδή από αυτές τις παρατηρήσεις ότι είναι 

πιθανόν, να υπάρχουν κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό ωθεί 

τα άτοµα σε αίτηση συνταξιοδότησης µε λίγα χρόνια ασφάλισης και 

µικρό ποσό σύνταξης. Στην συνέχεια θα σχολιάσουµε τα κίνητρα αυτά 

πιο αναλυτικά. 

 

2.1.1 Ελάχιστα όρια 

 
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει ότι η συνταξιοδότηση στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  γίνεται κατά µέσο όρο7 στο διάστηµα µεταξύ 

ηλικιών 61-62 ετών για τους άνδρες και λίγο λιγότερο για τις γυναίκες. Η 

σηµαντική παρατήρηση από αυτόν τον πίνακα είναι ότι σε όλες τις χώρες 

η πραγµατική συνταξιοδότηση γίνεται σε ηλικία που διαφέρει πολύ από 

                                                 
7 Ο µέσος όρος πρέπει να αναφέρουµε ότι δεν αποτελεί πραγµατικό νούµερο και µπορεί να είναι 
παραπλανητικός διότι εξαρτάται πολύ από τις ουρές στα άκρα της κατανοµής. ∆ηλαδή µπορεί να 
υπάρχει µεγάλο ποσοστό που συνταξιοδοτείται νωρίς π.χ  στην ηλικία των 50 ετών και µεγάλο 
ποσοστό που συνταξιοδοτείται σε πολύ µεγαλύτερη ηλικία από αυτήν των 65 ετών. Άρα ο µέσος όρος 
δεν δείχνει ακριβώς το µέγεθος των πρόωρων συνταξιοδοτηµένων ανθρώπων γιατί µπορεί να υπάρχει 
µεγάλη διασπορά στις τιµές. 
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τα γενικά όρια που υπάρχουν. Όσον αφορά την Ελλάδα βλέπουµε ότι η 

µέση ηλικία συνταξιοδότησης µπορεί να είναι πολύ χαµηλότερη κυρίως 

στην κατηγορία των ανδρών αλλά µπορούµε εύκολα να διακρίνουµε ότι 

οι τιµές που έχει σε αυτόν τον πίνακα δεν υπολείπονται των άλλων 

χωρών.  

 

                                       ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

 

Πηγή: Τήνιος, Ασφαλιστικό 2010, σελ 302 
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2.2 Παράγοντες που ευθύνονται για την τάση πρόωρης 

συνταξιοδότησης 

 
Για να απλοποιήσουµε την ανάλυσή µας για την απόφαση 

συνταξιοδότησης, θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα από το βιβλίο 

οικονοµικά της εργασίας του George Borjas (2003). Έτσι λοιπόν, θα 

υποθέσουµε  ότι τα άτοµα δεν συµµετέχουν στην αγορά εργασίας από τη 

στιγµή θα συνταξιοδοτηθούν. Θεωρούµε ότι ένας άνδρας είναι ακριβώς 

60 ετών και το προσδόκιµο ζωής του είναι 20 χρόνια. Αυτό λοιπόν το 

άτοµο µπορεί να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί σε αυτή την συγκεκριµένη 

ηλικία, αποδέχοντας τις επαγγελµατικές και δηµόσιες συντάξεις για όλη 

την υπόλοιπη ζωή του. Συνήθως στις Η.Π.Α οι επαγγελµατικές συντάξεις  

ξεκινούν από τη στιγµή της συνταξιοδότησης, ενώ οι δηµόσιες (όπως η 

Κοινωνική Ασφάλιση) ξεκινούν σε προκαθορισµένη ηλικία, όπως στην 

ηλικία των 62 ή 65. Ο εργαζόµενος για να υπολογίσει το µελλοντικό του 

εισόδηµα αν συνταξιοδοτηθεί στα 60, υπολογίζει τη συνολική αξία των 

επιδοµάτων σύνταξης που θα λάβει στην ηλικία των 60, των 61, των 62 

κ.ο.κ. Υποθέστε ότι αυτή η ηλικία συνταξιοδότησης επιτρέπει στον 

εργαζόµενο που συνταξιοδοτείται στα 60 να αγοράσει καταναλωτικά 

αγαθά αξίας V60 δολαρίων και απεικονίζεται από το σηµείο Ε του 

συνόλου ευκαιριών του Σχήµατος 2.2 

∆ιαφορετικά, το άτοµο αυτό µπορεί να συνεχίσει να εργάζεται έως 

ότου γίνει 80 ετών (να µην συνταξιοδοτηθεί δηλαδή ποτέ). Σε αυτήν την 

περίπτωση ο εργαζόµενος θα µπορεί να αγοράσει καταναλωτικά αγαθά 

αξίας V80, που απεικονίζεται στο σηµείο F του συνόλου ευκαιριών. 

Σύµφωνα µε το διάγραµµα, παρατηρούµε ότι ( V80 >V60 ). Συµπεραίνουµε 

δηλαδή, ότι το συνολικό εισόδηµα για το υπόλοιπο της ζωής του 

εργαζόµενου είναι µεγαλύτερο αν συνεχίσει να εργάζεται απ’ ότι να 
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πάρει σύνταξη. Αυτή υπόθεση έχει λογική, αν σκεφτούµε ότι συνήθως ο 

µισθός του εργαζόµενου είναι µεγαλύτερος από τη σύνταξή του. 

Επίσης ο εργαζόµενος µπορεί να αποφασίσει να συνταξιοδοτηθεί  

σε οποιαδήποτε ηλικία µεταξύ 60 και 80 ετών. Στην περίπτωση αυτή θα 

έχει εισόδηµα από την εργασία του για όσο χρόνο εργάζεται και από τη 

σύνταξή του από τη στιγµή που θα επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί µέχρι την 

ηλικία των 80 ετών. Αν υπολογίσουµε την αξία του συνολικού 

εισοδήµατος που προκύπτει για κάθε ηλικία συνταξιοδότησης, µπορούµε 

να έχουµε την καµπύλη εισοδηµατικού περιορισµού FE του 

εργαζόµενου
8.(Για λόγους απλότητας, η γραµµή FE είναι ευθεία, το όριο 

του συνόλου των ευκαιριών στο Σχήµα 2.2 πιθανόν να δίνεται από µια 

καµπύλη µε αρνητική κλίση). 

Η γραµµή FE έχει αρνητική κλίση και δηλώνει ότι, αν ο 

εργαζόµενος θελήσει  να καταναλώσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, θα 

πρέπει να αποµακρυνθεί από την κατανάλωση ορισµένων αγαθών. 

∆εδοµένης αυτής της κατάστασης, µπορούµε να καθορίσουµε τη 

βέλτιστη ηλικία συνταξιοδότησης εισάγοντας τις καµπύλες αδιαφορίας 

µεταξύ ελεύθερου χρόνου και κατανάλωσης του εργαζόµενου. Ο 

εργαζόµενος µεγιστοποιεί την ωφέλειά του επιλέγοντας ένα επίπεδο 

ελεύθερου χρόνου (δηλαδή µια ηλικία συνταξιοδότησης), για το οποίο η 

καµπύλη αδιαφορίας εφάπτεται της γραµµής εισοδηµατικού περιορισµού 

(σηµείο Ρ). Ο εργαζόµενος στην ανάλυσή µας θα επιλέξει µια περίοδο 

συνταξιοδότησης διάρκειας 10 ετών, οπότε θα συνταξιοδοτηθεί στα 70.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Αναλυτικά για τον εισοδηµατικό περιορισµό και την ωφέλεια του ατόµου βλ. Hal Varian (2006) 
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ΣΧΗΜΑ 2.2 

 
 
Επιλεκτικό διάγραµµα από τον Borjas (σελίδα 116 οικονοµικά της εργασίας) 

 
 
2.2.1 Προσδιοριστικοί παράγοντες της ηλικίας συνταξιοδότησης 
 

Βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ηλικία 

συνταξιοδότησης του εργαζοµένου είναι το εισόδηµα και το ύψος της 

σύνταξης. Σύµφωνα µε το σχήµα (2.3α) µια αύξηση στο µισθό 

περιστρέφει τη γραµµή εισοδηµατικού περιορισµού από το FE στο GE, 

και µετακινεί τον εργάτη από το σηµείο Ρ στο σηµείο R. Το συνολικό 

εισόδηµα του εργαζοµένου, αν συνταξιοδοτηθεί στα 60 (σηµείο Ε), δεν 

επηρεάζεται από την αύξηση του εισοδήµατος (κρατώντας το ύψος της 

σύνταξης σταθερά), ενώ αυξάνεται σηµαντικά αν καθυστερήσει τη 

συνταξιοδότηση του. Η αύξηση του εισοδήµατος δηµιουργεί 

αποτελέσµατα εισοδήµατος και υποκατάστασης9. Ο υψηλόµισθος 

εργαζόµενος θα θελήσει να πάρει σύνταξη πιο γρήγορα γιατί έχει 

µεγαλύτερο σύνολο ευκαιριών και πιθανόν να επιθυµεί να καταναλώσει 

περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Την ίδια στιγµή, η αύξηση του 

                                                 
9 Αναλυτικά γα τον υπολογισµό εισοδηµατικού αποτελέσµατος αλλά και το αποτέλεσµα εισοδήµατος 
και υποκατάστασης βλ. Hal Varian (2006) 
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εισοδήµατος αυξάνει την τιµή της συνταξιοδότησης, οπότε το άτοµο 

αυτό ίσως καθυστερήσει τη συνταξιοδότησή του. Σύµφωνα µε το  

παρακάτω σχήµα, κυριαρχεί το αποτέλεσµα υποκατάστασης και ο 

υψηλόµισθος εργαζόµενος περιορίζει τη διάρκεια της συνταξιοδότησής 

του από 10 σε 5 χρόνια. (Borjas (2003), σελ 117) 

 

                                   

ΣΧΗΜΑ 2.3 

 

    

Επιλεκτικό διάγραµµα από τον Borjas (σελίδα 117 θέµατα προσφοράς εργασίας) 
 

Το δεύτερο σχήµα (2,3β) µας δείχνει πώς µια αύξηση του ύψους 

της σύνταξης αλλάζει την ηλικία συνταξιοδότησης. Μία πιο γενναία 

σύνταξη περιστρέφει τη γραµµή εισοδηµατικού περιορισµού γύρω από 

το σηµείο F, από την FE στην FH. Η αξία της ροής εισοδήµατος που 

προκύπτει από την απόφαση µη συνταξιοδότησης (σηµείο F) δεν 

επηρεάζεται από την αύξηση των επιδοµάτων συνταξιοδότησης, ενώ το 

εισόδηµα που προκύπτει από την πρόωρη συνταξιοδότηση αυξάνεται 

σηµαντικά (στο σηµείο Η, αν ο εργάτης συνταξιοδοτηθεί στα 60). Η 

αύξηση του ύψους των συντάξεων δηµιουργεί αποτέλεσµα εισοδήµατος 
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και υποκατάστασης ταυτόχρονα. Συγκεκριµένα, η αύξηση των 

συντάξεων επεκτείνει το σύνολο των ευκαιριών του εργαζοµένου, 

αυξάνει τη ζήτηση για ελεύθερο χρόνο και τον ωθεί να συνταξιοδοτηθεί 

νωρίτερα. Την ίδια στιγµή, η αύξηση των συντάξεων µειώνει την τιµή 

της συνταξιοδότησης (όπως υποδηλώνει το γεγονός ότι η γραµµή 

εισοδηµατικού περιορισµού FH είναι πιο επίπεδη), αυξάνει τη ζήτηση για 

ελεύθερο χρόνο και ωθεί ακόµη περισσότερο τον εργαζόµενο να 

συνταξιοδοτηθεί νωρίτερα. Άρα καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι µία 

αύξηση στις ύψος της σύνταξης ενός εργαζόµενου θα οδηγήσει σε 

µεγαλύτερη περίοδο συνταξιοδότησης. 

Σύµφωνα µε το Borjas (2003) η ηλικία στην οποία 

συνταξιοδοτείται ένας εργαζόµενος αντιδρά στις µεταβολές του 

οικονοµικού περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι που έχουν 

υψηλότερα εισοδήµατα αν συνεχίσουν να βρίσκονται στην αγορά 

εργασίας είναι λιγότερο πιθανό να συνταξιοδοτηθούν. Μια αύξηση κατά 

10% στο εισόδηµα µειώνει την πιθανότητα συνταξιοδότησης πριν από 

την ηλικία των 65 ετών κατά περίπου 6%. Από αυτό το γεγονός 

συµπεραίνουµε ότι κυριαρχούν τα αποτελέσµατα υποκατάστασης. Από 

την άλλη, τα υψηλά ποσά συντάξεων από τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα ενθαρρύνουν τη συνταξιοδότηση. Η αύξηση του ύψους 

της σύνταξης κατά 10% µειώνει την ηλικία συνταξιοδότησης κατά 

περίπου 1 µήνα. 

Πολλές αγορές εργασίας χαρακτηρίζονται από «υποχρεωτική 

συνταξιοδότηση». Σύµφωνα µε αυτό οι εργάτες πρέπει να 

συνταξιοδοτηθούν µόλις φτάσουν σε µια συγκεκριµένη ηλικία. Η 

υποχρεωτική συνταξιοδότηση στην ηλικία των 65 συνηθιζόταν και στις 

Η.Π.Α ως το 1978. Το 1978, οι Νόµοι για τις Ηλικιακές ∆ιακρίσεις στην 

Απασχόληση ανέβασαν το όριο ηλικίας υποχρεωτικής συνταξιοδότησης 

στα 70 χρόνια, και περαιτέρω νόµοι το 1986 κατάργησαν ολοκληρωτικά 
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την πρακτική αυτή (εκτός από µερικές κατηγορίες επαγγελµάτων, όπως 

οι πιλότοι)10. Η ύπαρξη του όρου «υποχρεωτικής συνταξιοδότησης» στις 

συµβάσεις εργασίας προφανώς επηρεάζει το σύνολο των ευκαιριών που 

έχουν οι εργαζόµενοι, εφόσον δεν µπορούν να παραµείνουν στην κύρια 

θέση εργασίας τους µετά την ηλικία των 65 και ας το επιθυµούν. (Borjas, 

σελ 118). 

Επιπλέον, πολλά συνταξιοδοτικά προγράµµατα, έχουν κάποιες 

ρυθµίσεις στο σχεδίασµά των επιδοµάτων τους που ευνοούν τους 

εργαζόµενους να συνταξιοδοτούνται σε συγκεκριµένες ηλικίες καθώς 

αυτές οι ρυθµίσεις αλλάζουν τον εισοδηµατικό τους περιορισµό. Για 

παράδειγµα, στο σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης των Η.Π.Α ένας 

εργαζόµενος έχει το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθεί µόλις γίνει 62 ετών. 

Για κάθε χρόνο που καθυστερεί τη συνταξιοδότησή του µεταξύ των 

ηλικιών 62 και 65, το ετήσιο επίδοµα αυξάνεται κατά περίπου 9% για 

κάθε έτος. Αν καθυστερήσει τη συνταξιοδότησή του πέραν της ηλικίας 

των 65, η σύνταξη συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά µόνο περίπου 4% ανά 

έτος. Αυτός ο σχεδιασµός των συντάξεων δίνει στους εργαζόµενους 

συγκεκριµένα κίνητρα να συνταξιοδοτηθούν είτε στα 62 είτε στα 65. 

Όντως, υπάρχει µια τάση συγκέντρωσης των εργατών που 

συνταξιοδοτούνται σ’ αυτές τις ηλικίες. Περίπου το 15% των ανδρών 

συνταξιοδοτείται στην ηλικία των 62 και το 25% συνταξιοδοτείται στα 

65. Συνολικά, περίπου τα 2/3 των ανδρών συνταξιοδοτούνται µεταξύ 62 

και 65 ετών.11 (Borjas (2003) σελ 119) 

Ένας άλλος παράγοντας που µπορεί επίσης να επηρεάσει την 

ηλικία συνταξιοδότησης σε ατοµική επιλογή είναι τα οικογενειακά 

                                                 
10 Αντίστοιχο γεγονός για υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης ισχύει και στην Ελλάδα για τα 
επαγγέλµατα των στρατιωτικών και πανεπιστηµιακών καθηγητών. 
11 Αντίστοιχα στην Ελλάδα συµβαίνει για του εργαζόµενους που εργάζονται στα Βαρέα και    
Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα όπου ισχύει η 35ετία. Ένα ποσοστό της τάξεως το 40% για τους άνδρες και 
16% για τις γυναίκες ανήκουν στα ΒΑΕ µε αποτέλεσµα να συνταξιοδοτούνται γύρω στα 58 έτη. Βλ 
Τήνιος 2010  
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ζητήµατα.12 Πολλές φορές µεταξύ των ζευγαριών υπάρχουν κοινές 

αποφάσεις για το πότε θα επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν. ∆εδοµένου 

ότι εργάζονται περισσότερες παντρεµένες γυναίκες πλέον, οι σύζυγοί 

τους επιθυµούν να συνταξιοδοτηθούν ταυτόχρονα για να περνάνε τον 

ελεύθερο τους χρόνο µαζί. Η µέση ηλικία διαφοράς µεταξύ του 

ζευγαριού είναι τρία έτη. Έτσι εάν οι γυναίκες δεν µπορούν να 

συνταξιοδοτηθούν πριν τα 62 έτη, τότε  οι άνδρες πρέπει να περιµένουν 

να φτάσουν στην ηλικία των 65 ετών. Σε περίπτωση που αρρωστήσει ο 

άνδρας ή χάσει την δουλεία του τότε η γυναίκα του θα µπορεί ή να 

εξακολουθήσει να εργάζεται για να καλύψει τα έξοδα της ασθένειας 

(αποτέλεσµα εισοδήµατος) ή µπορεί να συνταξιοδοτηθεί για να τον 

προσέχει (αποτέλεσµα υποκατάστασης). Επίσης ο ρόλος ιδιαίτερα των 

γυναικών για παροχή φροντίδας προς τον σύζυγο ή τα παιδία ή για ακόµα 

και για γονείς (είτε ηλικιωµένους είτε άρρωστους) οδηγεί τις γυναίκες 

προς την ηλικία συνταξιοδότησης. Στο διάστηµα των ηλικιών µεταξύ 50-

65 ετών µπορεί να συνυπάρχει φροντίδα για παιδιά και για γονείς. Στις 

Η.Π.Α οι συντάξεις ανδρών  προσαυξάνονται για την σύζυγο κατά 50%. 

Όταν οι αποδοχές της συζύγου είναι χαµηλές, συχνά την συµφέρει να 

βασίζεται στην σύνταξη του συζύγου της. Όταν ο σύζυγος  πεθαίνει, το 

αποτέλεσµα είναι σηµαντικό ακόµη και για γυναίκες µε δικές τους 

συντάξεις. Με δεδοµένες τις ρυθµίσεις για συντάξεις χηρείας, οι γυναίκες 

έχουν συµφέρον να έχουν οι άνδρες τους όσο υψηλότερη σύνταξη 

γίνεται. 

 
2.3 Εµπειρικές αναλύσεις για την προσφορά και ζήτησης εργασίας 
από άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας 

 

                                                 
12 Αναλυτικά βλ. Alicia Munnell και Steven Sass (2008) 
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Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε το στόχο της Λισαβόνας13 

για το ποσοστό απασχόληση εργαζοµένων µεταξύ ηλικιών 55-64 ετών. Ο 

στόχος αυτός είναι 50%. Παρατηρούµε ότι πολλές χώρες βρίσκονται 

πολύ κάτω από αυτό το επίπεδο. Συγκεκριµένα η Ελλάδα από το 

διάστηµα µεταξύ 1997-2002 αντί να αυξήσει  το ποσοστό της, το µείωσε 

περίπου στο 40-42%. 

 
                               ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 
 
Απασχόληση εργαζοµένων µεταξύ ηλικιών 55-64 ετών 
 

 

 

Τα δύο διαγράµµατα που θα ακολουθήσουν θα µας δείξουν 

συγκεκριµένα πως είναι η κατάσταση απασχόλησης ανδρών και 

γυναικών ηλικιών µεταξύ 50-70 ετών ξεχωριστά για την Ελλάδα. 

                               

                                                 
13 Η Στρατηγική της Λισσαβόνας υιοθετήθηκε το 2000  από τους Ευρωπαίους ηγέτες,  ακολουθώντας 
την απελευθέρωση των αγορών και το άνοιγµα των συνόρων των ευρωπαϊκών κρατών. ∆εν 
υιοθετήθηκε ως ένα στατικό κείµενο καταγραφής προθέσεων και στόχων,  αλλά ως ένα ευρύ και 
πρόσφορο πεδίο ανταλλαγής προβληµατισµών και εφαρµογής πολιτικής, µεταξύ και εντός των 
κρατών  µελών.  Αποτελεί δε ένα σηµαντικό βήµα στην πορεία για την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και την ενδυνάµωσή της και ως πολιτικής οντότητας. Βλ. αναλυτικά στην βιβλιογραφία 
ιστοσελίδα 3 
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                                          ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 
               Κατάσταση απασχόλησης ανδρών στην Ελλάδα 
 

            
                           □ Άνδρες σε απασχόληση □ Άνδρες σε σύνταξη □ Άνδρες σε άλλη κατάσταση 

 

Σηµείωση: Η κατηγορία «σε σύνταξη» αφορά άτοµα που λαµβάνουν 
σύνταξη από δική τους εργασία. Η κατηγορία «σε άλλη κατάσταση» 
περιλαµβάνει α) άνεργα άτοµα, β) µόνιµα ασθενείς και γ) φροντίδα σπιτιού.  

Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 255 

                                           ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 
    Κατάσταση απασχόλησης γυναικών στην Ελλάδα 
 

              

Σηµείωση: Η κατηγορία «σε σύνταξη» αφορά άτοµα που λαµβάνουν σύνταξη 
από δική τους εργασία. Η κατηγορία «σε άλλη κατάσταση» περιλαµβάνει α) 
άνεργα άτοµα, β) µόνιµα ασθενείς και γ) φροντίδα σπιτιού. 

Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 256 
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Παρατηρείται ότι στην ηλικία των 65 ετών µόνο το 18% για τους 

άνδρες και το 2% για τις γυναίκες παραµένουν στο χώρο εργασίας. 

Συγκεκριµένα για τις γυναίκες η έξοδος από την αγορά εργασίας ξεκινάει 

στην ηλικία των 50 ετών. Και για τα δύο φύλα η ουσιαστική έξοδος από 

τον εργασιακό χώρο αρχίζει στην ηλικία των 55 ετών όπου στην 

εργασιακή απασχόληση παραµένει το 85% των ανδρών και  το 31% των 

γυναικών.   

Όπως είδαµε η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί πρόβληµα 

στην πραγµατική οικονοµία. Για να µπορέσουµε να  αντιµετωπίσουµε το 

πρόβληµα αυτό θα πρέπει να αναζητήσουµε την κύρια λύση µέσα από τα 

άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Θα πρέπει να υπάρξουν προσαρµογές έτσι 

ώστε αυτά τα άτοµα να µπορέσουν να δώσουν περισσότερες εισροές 

εργασίας. Η ύπαρξη µεγαλύτερης  εισροής εξαρτάται τόσο από τους 

ίδιους τους ηλικιωµένους όσο και από τους εργοδότες. ∆ηλαδή αν 

ηλικιωµένοι θα θέλουν να εργαστούν, αν τους το επιτρέπει η υγεία τους 

και πόσο, αλλά και από την αναζήτηση των εργοδοτών για να 

προσλάβουν άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας. Για τις δύο αυτές παραµέτρους, 

αλλά συγκεκριµένα για την πρώτη  που αφορά στο αν οι ηλικιωµένοι θα 

θέλουν να εργαστούν θα το προσεγγίσουµε το θέµα ξεχωριστά και για τα 

δύο φύλα, κυρίως για την  χώρα της Αµερικής στην συνέχεια µέσω 

αναφοράς κάποιων τάσεων και εξελίξεων που έχουν σηµειωθεί.14 

Σε αγροτικές κοινωνίες και στον αναπτυσσόµενο κόσµο η εργασία 

συνεχίζεται µέχρι το σηµείο που υπάρχει φυσική δυνατότητα. Ως το 

τέλος του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ, υπήρχε ‘διακοπή’ εργασίας µόλις 2 

χρόνια πριν τον θάνατο λόγω κακής υγείας. Η απόσυρση των ανθρώπων 

από το χώρο εργασίας γίνεται είτε από την κακή υγεία,  που την καθιστά 

                                                 
14 Οι αναφορές των τάσεων αυτών που θα προσεγγίσουµε αφορούν κυρίως την Αµερική επειδή για 
αυτή την χώρα υπάρχουν αρκετά στοιχεία στο βιβλίο Alicia Munnell και Steven Sass 2008 
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υποχρεωτική, είτε επειδή µειώνεται η παραγωγικότητα τους και οι 

εργοδότες εκτιµούν πως πρέπει να ψάξουν προσωπικό νεότερης ηλικίας 

που θα έχουν και πιο χαµηλές αµοιβές, είτε οι ίδιοι έχουν κάνει τα 

‘κουµάντα’ τους όσο αναφορά τις αποταµίευσης τους και επιλέγουν να 

στερηθούν τα εισοδήµατα εργασίας. 

Η κατάσταση για τις γυναίκες, σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες 

είναι ιδιαίτερα σύνθετη. Αρχικός παράγοντας για τις γυναίκες είναι η 

γενιά. Κάθε γενιά στις γυναίκες που έρχεται εργάζεται όλο και 

περισσότερο από την προηγούµενη. Η συµµετοχή των γυναικών στην 

αγορά εργασίας είναι κρίσιµη, γιατί εκτίθενται σε µεγαλύτερο κίνδυνο 

φτώχειας από τους άνδρες (περί το 30% στις ΗΠΑ). Ο κίνδυνος αυτός 

συσσωρεύεται  στο τέλος της ζωής τους όταν πολλές γυναίκες επιζούν µε 

συντάξεις χηρείας από τον σύζυγό τους. Από το σύνολο των γυναικών, οι 

ανύπαντρες πάντοτε εργάζονταν ενώ οι παντρεµένες όχι. Η αύξηση στην 

συµµετοχή στην αγορά εργασίας προήλθε από αλλαγές στην 

συµπεριφορά παντρεµένων γυναικών. Αυτό µας το δείχνει και ο 

παρακάτω διάγραµµα. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.3   
 Συµµετοχή γυναικών στην εργασία ,στις Η.Π.Α 1900-2000 
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Πηγή: σηµειώσεις Τήνιος (2009/10) Γήρανση πληθυσµού και Ασφαλιστική 
Οικονοµία, 3ή ενότητα σελ 9 

 

Πέρα από το τί θέλουν οι εργαζόµενοι κύριος παράγοντας  που 

οφείλεται στην µείωση του ποσοστού των ηλικιωµένων ανθρώπων στο 

εργατικό δυναµικό είναι οι εργοδότες. Όπως θα δούµε στην συνέχεια, οι 

απόψεις και οι αποφάσεις των εργοδοτών είχαν καθοριστική σηµασία για 

την πτώση της εισροής εργασίας των ηλικιωµένα ατόµων. Οι εργοδότες 

έχουν την τάση να µην προσλαµβάνουν καινούριους εργαζοµένους σε 

µεγάλες ηλικίες αλλά και να µην διατηρούν αυτούς µετά το πέρας της 

κανονικής ηλικίας  συνταξιοδότησης τους.. Αυτό το γεγονός οφείλεται  

τόσο στην µειωµένη παραγωγικότητα των ανθρώπων καθώς όσο περνάει 

η ηλικία χάνονται κάποιες γνωστικές δεξιότητες (όπως ταχύτητα 

αντίληψης, δυνατότητα µάθησης) όσο και στο αυξηµένο κόστος του 

εργοδότη για να συντήρηση αυτό το άτοµο στην εργασία του (ο µισθός 

αυξάνεται βάση µε την ηλικία) 

 
2.3.1 Μακροχρόνιες τάσεις απασχόλησης στις Η.Π.Α για τους άνδρες 
 

Τέλη του 19ου: Μετά τον πόλεµο του Εµφυλίου θεσπίστηκαν 

πολεµικές συντάξεις, επιτρέποντας  έτσι σε πολεµιστές να αποσυρθούν 

από την εργασία χώρο. Επίσης τόσο η αύξηση των εισοδηµάτων όσο και 

η τάση εργοδοτών να µην προσλαµβάνουν µεγαλύτερους εργαζόµενους 

στις υφέσεις έριξαν το ποσοστό απασχόλησης ηλικιωµένων ανδρών από 

76% το 1880 στο 43% το 1940. 

∆εκαετία 30: Στην διάρκεια της κρίσης του 30 δεν 

προσλαµβάνονται µεγαλύτεροι εργαζόµενοι. Ταυτόχρονα οι µεγαλύτεροι 

εργοδότες προσφέρουν ιδιωτικά σχέδια συνταξιοδότησης για τις 

επιχειρήσεις τους. 

Περίοδος 1935-1985: Τόσο η  επέκταση του κρατικού συστήµατος 

συντάξεων όσο και γενίκευση των εργοδοτικών συντάξεων είχαν σαν 
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αποτέλεσµα να µειωθεί το ποσοστό συµµετοχής των ηλικιωµένων  από 

33% το 1960 σε 16% το 1985. Επίσης τόσο η µείωση του ορίου για 

µειωµένη σύνταξη στα 62 (από 65) το 1956  όσο και η στάση των 

εργοδοτών που προσέφεραν πακέτα πρόωρης συνταξιοδότησης από την 

δεκαετία του 70 είχε ως αποτέλεσµα συγκεκριµένα για άτοµα ηλικιών 

µεταξύ 55-64 να µειώσουν την συµµετοχή τους στο εργατικό δυναµικό 

από 83% το 1960 σε 67% το 1990. 

Από 1980 και ύστερα: παρουσιάζεται µια ανακοπή της πτωτικής 

πορείας της συµµετοχής στην αγορά εργασίας που αφορά όλους τους 

ηλικιωµένους. Αυτή η ανακοπή οφείλετε σε διάφορους παράγοντες, 

οικονοµικούς αλλά και σε µη-οικονοµικούς. Υπήρξαν αλλαγές στην 

Κοινωνική ασφάλιση όπως: (α) φορολογήθηκε τµήµα των συντάξεων 

κοινωνικής ασφάλισης για τους πιο εύπορους  το 1983,  (β) τα όρια 

ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη αυξάνονται σταδιακά από 

65 σε 67, (γ) χαλάρωση του ορίου εισοδήµατος εργασίας πέραν του 

οποίου µειώνεται η σύνταξη. Το 1986 κατάργησαν την υποχρεωτική 

συνταξιοδότηση σχεδόν για όλους τους εργαζόµενους. Επίσης οι 

εργοδότες εγκαταλείπουν τις συντάξεις καθορισµένων παροχών (ΣΚΠ) 

και οδηγούνται σε συντάξεις καθορισµένης εισφοράς (ΣΚΕ). Το ποσοστό 

συντάξεων ΚΠ µειώθηκε από 85% το 1980 σε 37% το 2004. Σε αντίθεση 

µε τις ΣΚΠ οι ΣΚΕ δεν εµπεριέχουν κίνητρα για πρόωρη αποχώρηση µε 

αποτέλεσµα οι ασφαλισµένοι  σε ΣΚΕ αποχωρούν 1-2 χρόνια αργότερα. 

Άλλος παράγοντας που οφείλεται στην ανακοπή της πτώσης είναι ότι 

υπάρχει υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο. Τα άτοµα ηλικίας (55+) 

σήµερα έχουν υψηλότερα εκπαιδευτικά προσόντα από αυτούς της ίδιας 

ηλικίας 20-30 χρόνια πριν µε αποτέλεσµα οι πιο µορφωµένοι να 

συνταξιοδοτούνται πολύ αργότερα. Υπήρξαν ακόµα αλλαγές στο είδος 

εργασίας και στην ασφάλιση υγείας για συνταξιούχους. Οι εργασίες που 

αναλάµβαναν οι εργαζόµενοι ήταν λιγότερο απαιτητικές σωµατικά και µε 
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περισσότερη ψυχική ικανοποίηση. Μειώθηκαν οι βιοµηχανικές θέσεις 

απασχόλησης και αυξήθηκαν οι υπηρεσίες. Αυτό µειώνει το στρες και 

βελτιώνει τις µη χρηµατικές απολαβές. Μειώθηκε κατά πολύ η παροχή 

ιατρικής κάλυψης από εργοδότες για συνταξιούχους, ενώ αυξήθηκαν οι 

ιατρικές δαπάνες ραγδαία. ∆εδοµένου ότι οι Αµερικανοί δικαιούνται 

κρατική ασφάλιση υγείας (Medicare) στα 65, δεν επιθυµούν να µείνουν 

ακάλυπτοι ασφαλιστικά. Τέλος ο παράγοντας που βοήθησε να ανακοπή 

αυτή η πτώση των ηλικιωµένων ανδρών στο εργατικό δυναµικό είναι και 

οι κοινές αποφάσεις µεταξύ των ζευγαριών. Επειδή όλο και περισσότερες 

παντρεµένες γυναίκες εργάζονται, οι σύζυγοί τους επιθυµούν να 

συνταξιοδοτηθούν ταυτόχρονα. ∆εδοµένου ότι η µέση διαφορά ηλικίας 

στα ζευγάρια είναι 3 χρόνια, αν οι γυναίκες δεν µπορούν να 

συνταξιοδοτηθούν ως τα 62, τότε οι άνδρες πρέπει να περιµένουν ως τα 

65. 

 
2.3.2 Μακροχρόνιες τάσεις απασχόλησης στις Η.Π.Α για τις γυναίκες 
 

Σύµφωνα µε την Claudia Goldin, η ιστορία της εµπλοκής γυναικών 

στο χώρο εργασίας χωρίζεται σε 4 περιόδους: 

 

1η περίοδος:1900-1920. Μερικές ανύπανδρες  γυναίκες δούλευαν 

στην βιοµηχανία  και ως υπηρέτριες. Οι διαθέσιµες εργασίες ήταν 

δυσάρεστες και υπήρχε κοινωνικό στίγµα για όσες αναγκάζονταν να 

αναζητήσουν εργασία εκτός σπιτιού. Λιγότερες από 10% των 

παντρεµένων γυναικών 35-44 εργάζονταν. Το αποτέλεσµα εισοδήµατος 

ήταν µεγάλο και αρνητικό (µικρές αυξήσεις στο εισόδηµα του συζύγου 

οδηγούσαν σε έξοδο από την αγορά της γυναίκας του). Το αποτέλεσµα 

υποκατάστασης του µισθού ήταν µικρό (αυξήσεις στο µισθό 

προκαλούσαν λίγες εισόδους στην εργασία). 
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2η περίοδος:1930-1950. Έχουµε αύξηση συµµετοχής παντρεµένων 

γυναικών από 10% σε  25%, λόγω του ότι η εργασία έγινε κοινωνικά 

αποδεκτή. Η εργασία γραφείου κυριαρχεί και αντικαθιστά τις 

βιοµηχανικές εργασίες. Η ύπαρξη µερικής απασχόλησης από την 

δεκαετία του 40 και 50 διευκόλυνε τις µητέρες. Το αποτέλεσµα 

εισοδήµατος µειώνεται. Με την βοήθεια των οικιακών συσκευών (π.χ. 

ψυγεία, κουζίνες) η απουσία της γυναίκας µπορούσε να αναπληρωθεί πιο 

εύκολα και η χρήση αυτών κατέστησε την εργασία έξω από το σπίτι 

λιγότερο δαπανηρή. 

3η περίοδος:1950-1970. Έχουµε πάλι αύξηση συµµετοχής 

παντρεµένων γυναικών από 25% σε 50%. Οι οικιακές συσκευές 

απελευθερώνουν τελείως τις νοικοκυρές µε αποτέλεσµα η ζήτηση για 

εργασία να αυξάνεται. Επειδή  οι γυναίκες αυτές δεν αντιµετώπιζαν την 

εργασία ως καριέρα  δεν περίµεναν προαγωγές. Το αποτέλεσµα 

εισοδήµατος υποχώρησε σε σηµασία και αυξήθηκε το αποτέλεσµα 

υποκατάστασης καθώς οι γυναίκες αντιδρούσαν θετικά σε αυξήσεις 

µισθών. 

4η περίοδος: 1970 ως σήµερα. Οι γυναίκες που µεγάλωναν την 

δεκαετία του 60 και µετά έβλεπαν ότι θα δούλευαν όλη τους τη ζωή και 

συνεπώς επένδυσαν στην εκπαίδευσή τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την 

αναβολή του γάµου και των παιδιών, ενώ η σηµασία της καριέρας 

ανέβηκε. Η απόφασή τους να συµµετέχουν στην απασχόληση εξαρτάται 

λιγότερα από τα εισοδήµατα του συζύγου τους. Η προσφορά εργασίας 

των γυναικών έµοιαζε όλο και περισσότερο µε αυτήν των ανδρών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.4 

Συµµετοχή στην εργασία ανά ηλικία, στις Η.Π.Α 

άνδρες και γυναίκες 1880-2000 

  
Πηγή: σηµειώσεις Τήνιος (2009/10) Γήρανση πληθυσµού και Ασφαλιστική 

Οικονοµία, 3ή ενότητα σελ 10 
 

 
Αυτό που µπορούµε να συµπεράνουµε γενικά από τις 4 περιόδους 

που αναφέραµε είναι ότι η κάθε γενιά των γυναικών έχει µεγαλύτερη 

ανάµειξη από τη προηγούµενη. Όµως και οι γυναίκες αντιµετώπιζαν τα 

ίδια κίνητρα πρόωρης αποχώρησης που αντιµετώπιζαν και οι άνδρες. 

Αυτό εξηγεί την συµπεριφορά που φαίνεται στο διάγραµµα  από πάνω 

όπου είχαµε  διπλασιασµός στην συµµετοχή γυναικών 55-64 ως το 1970 

και µετά στασιµότητα, ώστε το 1985 να εργάζονται λιγότερες γυναίκες 

άνω των 62 από το 1970.  

Όσο αναφορά τις γυναίκες άνω των 65, το ποσοστό που εργάζεται 

σήµερα είναι περίπου το ίδιο που ήταν και το 1900. Η απουσία αλλαγής 

οφείλεται πιθανώς στις αποφάσεις από κοινού στα ζευγάρια. Η µεγάλη 

µείωση συµµετοχής των ανδρών µετά τα 65 µαζί µε την διαφορά ηλικίας 

συµπαρέσυρε και τις γυναίκες. 
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2.4 ∆ιαχρονικές τάσεις στην πορεία των συντάξεων στην Ελλάδα 

 

Η Ελλάδα όπως η Ιταλία και η Αυστρία ξοδεύουν τα περισσότερα 

ποσά για τις συντάξεις µε αποτέλεσµα να έχουν και οι τρείς αυτές χώρες 

συνολικά ποσοστά που υπερβαίνουν το 12% του ΑΕΠ15. Όπως βλέπουµε 

και στο πίνακα που ακολουθεί ξεχωρίζουν τέσσερεις περίοδοι για τις 

δαπάνες συνταξιοδοτικής προστασίας στην Ελλάδα. 

 

                           ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

           ∆απάνη συνταξιοδοτικής προστασίας  
                    (%του ΑΕΠ) 1973-2009 
 

 

          1η  περίοδος: ∆εκαετία του ΄70. Παρουσιάζει µία στασιµότητα µε 

δεδοµένο ότι κυρίαρχο χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν ο 

πληθωρισµός. Η καθιέρωση του ΑΤΑ στις συντάξεις έφερε ανόδους µετά 

το 1978. 

2η περίοδος:1982-1990.Παρατηρούµε µία αρκετά απότοµη 

αύξηση  το έτος 1982 και στην συνέχεια µία σταθερή άνοδο για κάθε 

έτος µέχρι και το 1991 αντίστοιχα. 

                                                 
15 Πηγή για τα ποσά που ξοδεύονται για συντάξεις στις  προαναφερόµενες χώρες είναι Κωνσταντίνος 
Γιαννόπουλος 2011 ( µη εκδοθείσα διπλωµατική εργασία για το µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
αναλογιστικής επιστήµης και διοίκηση κινδύνου στο Πανεπιστήµιο Πειραιά 
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3η περίοδος:1991-2000.Αυτή η δεκαετία χαρακτηρίζεται από µία 

πτώση κατά µία µονάδα του ΑΕΠ την περίοδο 1990-1992 λόγω τις 

ελλιπούς τιµαριθµοποίησης και µία σταθερότητα µεταξύ της περιόδου 

1997-2000. 

4η περίοδος: 2005- έως και σήµερα. Το χρονικό διάστηµα αυτό 

χαρακτηρίζεται από συνεχόµενες αυξήσεις που είχαν ως αποτέλεσµα να 

αυξήσουν το ύψος των συνολικών συντάξεων τόσο το έτος 2007 πάνω 

από το 13% όσο και το έτος 2009 πάνω από το 14%. ∆ιακρίνουµε από το 

συνολικό ποσοστό ότι το 11% οφείλεται σε κύριες συντάξεις 2% στις 

επικουρικές συντάξεις και το υπόλοιπο 1% σε εφάπαξ. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι τα  τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκαν δύο αναθεωρήσεις 

του ΑΕΠ προς τα πάνω. Αυτό το γεγονός αν και ώθησε το ποσοστό των 

συντάξεων σε χαµηλότερα επίπεδα  δεν ανέκοψε την αυξητική τους 

πορεία. (Τήνιος Ασφαλιστικό 2010 σελ 258) 

 

2.5 Ηλικία συνταξιοδότησης του ΙΚΑ 

 

Το µοναδικό συνταξιοδοτικό ταµείο στην Ελλάδα το οποίο 

δηµοσιεύει κατανοµές συνταξιοδοτηµένων κατά ηλικία, φύλο και είδος 

σύνταξης είναι το ΙΚΑ. Μέσω αυτού του γεγονότος θα µπορέσουµε να 

δούµε την πορεία του ταµείου αυτού την τελευταία 25ετία σε συντάξεις 

γήρατος αλλά και  σε συντάξεις αναπηρίας.16  

                                     

 
 
 
 

                                                 
16 Η τοποθέτηση των παρακάτω πινάκων και ο σχολιασµός τους, ακολουθούν µια περίληψη 

των σηµειώσεων που βρίσκονται στο βιβλίο του Πλάτωνα Τήνιου, Ασφαλιστικό (2010), σελ 305-314. 
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                           ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.5 
           Κατανοµή συνταξιοδοτήσεων ανδρών, 

   ανά ηλικία γήρατος, ΙΚΑ 
 

          

                           ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.6   
        Κατανοµή συνταξιοδοτήσεων γυναικών, 
                        ανά ηλικία γήρατος, ΙΚΑ 
 

 

 

Από τα δύο αυτά διαγράµµατα που δείχνουν τι ποσοστό (ανδρών-

γυναικών ξεχωριστά) καταθέτει αίτηση για σύνταξη για τρείς επιλεγµένες 

ηµεροµηνίες(1993, 2000, 2006)παρατηρούµε αυτό που θα 

διαπιστώσουµε στο επόµενο  κεφάλαιο ότι ο «κανόνας αποτελεί την 

εξαίρεση και η εξαίρεση τον κανόνα». ∆ηλαδή πιο συγκεκριµένα για 

τους άνδρες η συνταξιοδότηση αρχίζει µετά τα 56 και σηµειώνει έξαρση 

στα 58(συντάξεις 35ετίας, βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα), µετά 

υποχωρεί και ξανά σηµειώνει µεγαλύτερη έξαρση στα 60 (όπου είναι το 

αρχικό έτος δυνατότητας µειωµένης σύνταξης) και τέλος  σηµειώνει µια 

µικρή κορυφή στα 65,όπου είναι και το «κανονικό όριο» ηλικίας 

συνταξιοδότησης του ΙΚΑ. Για τις γυναίκες η συνταξιοδότηση αρχίζει 
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στα 50 (για µητέρες ανήλικων παιδιών), σηµειώνει την υψηλότερη τιµής 

της γύρω 55 (όπου οι δε µητέρες παίρνουν πλήρη σύνταξη  οι δε άτεκνες 

µειωµένη) και ξαναδηµιουργείται µια πιο µικρή κορυφή στην ηλικία των 

60 (όπου είναι το προβλεπόµενο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης του ΙΚΑ 

για τις γυναίκες). 

 

 

                            ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.7 

          Μέση ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος ΙΚΑ, 
                                  1978-2006 

 

                                        

Από το διάγραµµα αυτό που σκιαγραφεί τη µέση ηλικία 

συνταξιοδότησης γήρατος(για άνδρες-γυναίκες ξεχωριστά)  παρατηρούµε 

ότι υπάρχει τάση µείωσης για συνταξιοδότηση την δεκαετία του ΄80 για 

τους άνδρες ενώ για τις γυναίκες υπάρχει µία σαφής σταθερότητα. Την 

περίοδο 1990-94 σηµειώθηκε µία έξαρση της τάσης λόγω του νόµου (Ν. 

1902, Ν. 2084) , στην συνέχεια φαίνεται ότι υπήρχε σταθερότητα µέχρι 

το 1998 όπου ακολούθησε απότοµη µείωση έως και το 2002. 

Οι τάσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσµα να οδηγήσουν την αύξηση 

του ποσοστού πρόωρων συνταξιοδοτήσεων κάτω από των 60 ετών για 

τους άνδρες και κάτω των 55 ετών αντίστοιχα για τις γυναίκες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 
           Συνταξιοδοτηµένοι άνδρες κάτω των 60 ετών  
                    ως ποσοστό του συνόλου 1978-2006 

                        

                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

          Συνταξιοδοτηµένες γυναίκες κάτω των 55 ετών  
                ως ποσοστό του συνόλου 1978-2006 

 

 

Παρατηρούµε ότι το ποσοστό για τους άνδρες το 2004-2005 

ξεπέρασε το 35% ενώ για τις γυναίκες η τάση αύξησης πρόωρων  

συντάξεων  έπιασε κορυφή  την περίοδο 2000-2001( όπου τότε υπήρξαν 

οι συζητήσεις για το ασφαλιστικό).                    

Αν κάποιος επειδή είναι  νεότερος από το όριο ηλικίας και δεν έχει 

συγκεντρώσει όλα τα απαιτούµενα ένσηµα για να µπορέσει να καταθέσει 

αίτηµα για σύνταξη ο ποιο συνήθης τρόπος  επιλογής για έξοδο από την 
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εργασία είναι οι συντάξεις αναπηρίας εάν βεβαία εκπληρώνει τις 

απαιτούµενες προϋποθέσεις. 

                            ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.8 

                      Κατανοµή συντάξεων αναπηρίας, ανδρών 

           

                             ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.9 

           Κατανοµή συντάξεων αναπηρίας, γυναικών 

          

 

Από τα δύο διαγράµµατα που περιγράφουν τις κατανοµές ηλικιών 

για συντάξεις αναπηρίας και για τα δύο φύλα τις χρονολογίες 

1993,2000,2006 παρατηρούµε ότι αρκετοί άνθρωποι προφανώς επειδή 

δεν έχουν αρκετά ένσηµα κάνουν αίτηση για σύνταξη σε µεγάλη ηλικία. 

Σε αντίθεση µε αυτήν την οµάδα η µέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι 

σαφώς µικρότερη από αυτή την ηλικία γήρατος. Σχεδόν το 50% των 

ανδρών έχουν συνταξιοδοτηθεί το 2006 σε ηλικία 53,5 έτη και οι 

γυναίκες σε ηλικία 57 ετών. 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.10 

    Μέση ηλικία συνταξιοδότησης ΙΚΑ, 1978-2006 

 

 

Το διάγραµµα που ακολούθησε σκιαγραφεί την µέση ηλικία 

συνταξιοδότησης αναπηρίας του ΙΚΑ την περίοδο 1978-2006. 

Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια  τάση µείωσης αυτής της ηλικίας και 

συγκεκριµένα για τις γυναίκες είναι από 54,3 έτη το 1995 έφτασε στο 

48,2 έτη το 2005. 

Τέλος ακολουθεί ένα διάγραµµα όπου εξετάζει το ποσοστό των 

συντάξεων αναπηρίας στο σύνολο του ιδίου δικαιώµατος (γήρατος και 

αναπηρίας). 

                

 

                          ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.11 

         Ποσοστό συντάξεων αναπηρίας στο σύνολο  
                 νέων συντάξεων ΙΚΑ,1975-2006 
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Συµπεραίνουµε ότι οι συντάξεις αναπηρίας από άνω του 30% του 

συνόλου την δεκαετία του ΄80 έχουν µειωθεί στο 15% το 2006. Αυτή η 

µείωση οφείλεται στην αντικειµενικότητα κριτηρίων και τη 

διαφοροποίηση του ύψους της ελάχιστης σύνταξης αναπηρίας ανάλογα 

µε το ποσοστό αναπηρίας από τους δύο νόµους (Ν. 1902/90 και Ν. 

2084/92) που εφαρµόστηκαν. 
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Κεφάλαιο 3 

 
 
3.1 Βασικά χαρακτηριστικά των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης 
 

Στις χώρες της Νότιας Ευρώπης διαµορφώνεται ένα µοντέλο 

κοινωνικής προστασίας που έχει στοιχεία και από το πρότυπο κοινωνικής 

ασφάλισης που προτάθηκε στην Γερµανία από τον Bismark και στοιχεία 

που πηγάζουν από το πρότυπο κοινωνικής ασφάλισης που προτάθηκε στη 

Μεγάλη Βρετανία από τον Beveridge17.  

Σε σχέση µε την οργάνωση των συστηµάτων κοινωνικής 

ασφάλισης στην Ευρώπη παρατηρούµε την ύπαρξη τριών βασικών 

πυλώνων. Όπως αναφέραµε (στην ενότητα 1.5) ο πρώτος πυλώνας αφορά 

την ύπαρξη ενός δηµόσιου συστήµατος, όπου η κοινωνική ασφάλιση 

είναι υποχρεωτική και καλύπτει το σύνολο του πληθυσµού. Ο δεύτερος 

πυλώνας αφορά στην επαγγελµατική ασφάλιση µέσω 

χρηµατοδοτούµενων σχεδίων και ο τρίτος σε ιδιωτικά αποταµιευτικά 

προγράµµατα ή ασφαλιστικά συµβόλαια (ιδιωτική ασφάλιση). 

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα οι χώρες οι οποίες προσφέρουν 

καθολική κάλυψη µέσα από το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και το 

καθεστώς είναι means-tested (µε έλεγχο πόρων) εκτός από την Ολλανδία 

και τη Γαλλία είναι οι ακόλουθες: ∆ανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Φιλανδία, Σουηδία και Αγγλία. Εκτός από την 

Ολλανδία όλα τα υπόλοιπα κράτη προσφέρουν συνταξιοδοτικά 

συστήµατα ανάλογα µε την εργασία. Τα συστήµατα αυτά είναι 

υποχρεωτικά για τους εργαζόµενους στο δηµόσιο τοµέα. Όσον αφορά το 

καθεστώς χρηµατοδότησης για τον ιδιωτικό τοµέα και για τους 

αυτοαπασχολούµενους είναι σχεδόν το ίδιο για όλους. Η Ελλάδα, Ιταλία, 

                                                 
17 Για τις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά για τα δύο αυτά µοντέλα κοινωνικής ασφάλισης 
Bismarck και Beveridge αναλυτικά υπάρχουν στο βιβλίο Ζερβού 2009 σελ 21 
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Γερµανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Αυστρία έχουν διανεµητικά 

συστήµατα µε συχνή παράλληλη κρατική χρηµατοδότηση. Στην ∆ανία το 

σύστηµα στον ιδιωτικό τοµέα είναι τελείως κρατικά χρηµατοδοτούµενο 

ενώ στην Σουηδία και στην Φιλανδία είναι σχεδόν κεφαλαιοποιητικό. Τα 

σχήµατα συνταξιοδότησης στο δηµόσιο τοµέα παρουσιάζουν έντονες 

διαφοροποιήσεις στον τοµέα της χρηµατοδότησης. Στην Ελλάδα και την 

∆ανία το σύστηµα για τους δηµοσίους υπαλλήλους είναι πλήρως 

χρηµατοδοτούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό. Στην Σουηδία 

υπάρχει συνδυασµός των τριών πυλώνων ενώ στη Φιλανδία το 

χρηµατοδοτικό σύστηµα είναι µερικά κεφαλαιοποιητικό. Όσον αφορά 

τον δεύτερο πυλώνα κάπου είναι υποχρεωτικός και κάπου προαιρετικός 

είτε στον δηµόσιο τοµέα είτε στον ιδιωτικό αντίστοιχα. Για τις χώρες της 

νότιας Ευρώπης όπως Ελλάδα και η Ιταλία η ασφάλιση είναι 

υποχρεωτική στον πρώτο πυλώνα όπου υπάρχει και η χρηµατοδότηση 

του κράτους, και ο δεύτερος µε τον τρίτο πυλώνα είναι ελάχιστα 

αναπτυγµένοι. Στις Κάτω Χώρες ο δεύτερος πυλώνας είναι υποχρεωτικός 

και για τον δηµόσιο αλλά και για τον ιδιωτικό τοµέα. Στην ∆ανία όπως 

και στην Γαλλία ο δεύτερος πυλώνας είναι προαιρετικός µόνο για τον 

δηµόσιο τοµέα ενώ είναι υποχρεωτικός για τον ιδιωτικό τοµέα (µόνο για 

τους ανεξάρτητους και προέρχεται από συµφωνία µεταξύ εργαζοµένων 

και εργοδοτών). Ο τρίτος πυλώνας και για τις δυο αυτές χώρες είναι 

προαιρετικός.18 Συγκεκριµένα στην Αγγλία η συµµετοχή στα 

επαγγελµατικά ασφαλιστικά προγράµµατα γίνεται µέσω του εργοδότη. Η 

συµµετοχή αυτή στην ∆ανία µπορεί να είναι υποχρεωτική ή εν µέρει 

υποχρεωτική µέσω συλλογικών συµβάσεων για εργαζόµενους και 

εργοδότες ενώ στην Ιταλία είναι προαιρετική για εργαζόµενους και 

εργοδότες. Στην Ελλάδα τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης (ΤΕΑ) 

                                                 
18 Η πηγή για τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης µέχρι το σηµείο αυτής της 
υποσηµείωσης είναι από European commission 2010 
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όπου είναι ταµεία που αφορούν τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης 

λειτουργούν µε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα χωρίς εγγυήσεις έχοντας ως 

κύριους πόρους τις εισφορές των εργαζοµένων ή των εργοδοτών. Αυτά 

τα ταµεία έως και σήµερα είναι εννέα σε αριθµό και η συµµετοχή 

κάποιου ασφαλισµένου σε αυτό είναι προαιρετική. Τα κεφάλαια των 

(ΤΕΑ) επενδύονται σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζει ο Ν.3385/2005 

και οι συνταξιοδοτικές παροχές µπορεί να είναι περιοδικές οι εφ’άπαξ. 

Οι εισφορές των ασφαλισµένων αυτών των ταµείων έχουν την ίδια 

µεταχείριση µε του πρώτου πυλώνα και εκπίπτουν πλήρως από το 

φορολογικό εισόδηµα19.  

Η ∆ανία όπως έχουµε αναφέρει και πιο πάνω έχει προχωρήσει την 

συνταξιοδοτική της προστασίας σε επαγγελµατικές συντάξεις και έχει 

περιορίσει τον πρώτο πυλώνα έως το 70,8%. Ο δεύτερος πυλώνας 

κατέχει ένα 25% των εισοδηµάτων των συνταξιούχων και το υπόλοιπο 

περίπου 5% ανήκει στον τρίτο πυλώνα. Στην Ιταλία ο πρώτος πυλώνας 

κατέχει ακόµα το 93,1% . Όµως επειδή και αυτή προχώρησε στην 

εισαγωγή συµπληρωµατικών πυλώνων την τελευταία δεκαετία ο 

δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας έχουν αρχίσει να απορροφούν σηµαντικό 

κοµµάτι των συντάξεων µε την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριµένα και οι 

δυο πυλώνες κατέχουν το 6,9% των εισοδηµάτων των συνταξιούχων 

αλλά η παρουσία τους θα είναι πιο αισθητή τα επόµενα χρόνια. Το 

ασφαλιστικό σύστηµα της Αγγλίας βασίζεται σε συνδυασµό των τριών 

πυλώνων. Όπως και στην ∆ανία έτσι και εδώ οι µη-κρατικοί πυλώνες 

κατέχουν ένα ποσοστό της τάξεως  20% µε 30% του συνολικού 

συνταξιοδοτικού αποθέµατος. Το υπόλοιπο περίπου 70% αντιστοιχεί 

στον πρώτο πυλώνα. Στην Ελλάδα, το συνταξιοδοτικό σύστηµα 

βασίζεται σε ένα µοναδικό πυλώνα, των κρατικών συντάξεων του 
                                                 
19 Πηγή για την συµµετοχή στα επαγγελµατικά ασφαλιστικά προγράµµατα της Αγγλίας, ∆ανίας, 
Ιταλίας καθώς και για τα ταµεία επαγγελµατικής ασφάλισης (ΤΕΑ) της Ελλάδας δεύτερου πυλώνα 
είναι Καραβίτης 2011  
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διανεµητικού χαρακτήρα. Οι µη κρατικοί πυλώνες κατέχουν το 1,9% των 

εισοδηµάτων των συνταξιούχων αφού το υπερβολικό ποσό της τάξεως 

του 98,1% απορροφάται από τον πρώτο πυλώνα.20 

 
 
3.2 Υπολογισµοί συντάξεων στην ∆ανία, Ιταλία, Αγγλία, Ελλάδα  
 

Παρακάτω θα ασχοληθούµε µε τον τρόπο υπολογισµού της 

σύνταξης σε τέσσερις χώρες, τη ∆ανία, την Ιταλία, την Αγγλία και την 

Ελλάδα όπου σύµφωνα και µε την άποψη του Sapir ανήκουν σε τρία 

διαφορετικά κοινωνικά µοντέλα και ως εκ τούτου έχει σηµασία η 

διερεύνησή τους.21 

 
 
3.2.1 Υπολογισµός σύνταξης ∆ανίας  

 
 

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι στα 65 έτη η οποία θα 

αυξήσει σταδιακά στα 67 έτη την περίοδο 2024-2027 ενώ δικαίωµα 

πλήρους γενικής σύνταξης γήρατος θεµελιώνεται ύστερα από 40 έτη 

διαµονής στην χώρα. Λιγότερα έτη διαµονής στην χώρα επιτρέπουν το 

δικαίωµα µερικής σύνταξης η οποία ισούται µε το 1/40 της πλήρους 

σύνταξης ανά έτος διαµονής στην ∆ανία. Επίσης για τους µισθωτούς 

υπάρχει ένα καθεστώς συµπληρωµατικής σύνταξης (ATP). 

 
Βασική 
 

Η βασική πλήρη σύνταξη είναι DKK 4.836,0 (€ 650,69) ανά µήνα 

ή DKK 58.032,0 (€ 7.808,24) το έτος που ισοδυναµεί περίπου 17,5% των 

µέσων αποδοχών ενώ υπάρχει ένα τεστ αποδοχών σύµφωνα µε το οποίο 

                                                 
20 Πηγή για τα ποσοστά των πυλώνων συντάξεων στις χώρες ∆ανία, Αγγλία, Ιταλία και Ελλάδας είναι 
Καραβίτης (2011) και (Λυµπεράκη, Τήνιος και Φιλαλήθης (2009) )  
21 Ο τρόπος υπολογισµού σύνταξης για όλες τις χώρες έγινε από την πηγή OECD 2009 
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η βασική σύνταξη µειώνεται αν το εισόδηµα από την εργασία υπερβαίνει 

τα DKK 246 500 (€ 33.166.72) 

  
Στοχοθετηµένη 
 

Το πλήρες συµπλήρωµα σύνταξης είναι DKK 4.868 (€654.99) ανά 

µήνα ή DKK 58.416,0 (7859.91 ευρώ)  ανά έτος για τους ανύπαντρους 

και DKK 27.276,0 (3670.00 ευρώ) τους παντρεµένους. Το ποσό που 

λαµβάνει κάποιος είναι δοκιµασµένο από όλες τις πηγές εισοδήµατος 

εκτός από την βασική σύνταξη και µειώνεται κατά 30% εάν το εισόδηµα 

υπερβαίνει τα DKK 54.400 (7319.55 ευρώ) ετησίως. Τόσο η βασική 

σύνταξη όσο και το συµπλήρωµα προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις µέσες 

αποδοχές ενώ αν η αύξηση των ονοµαστικών αποδοχών υπερβαίνει το 

2% ετησίως, το 0,3% του υπερβάλλοντος ποσού µπαίνει στο 

αποθεµατικό. 

 
Επαγγελµατική 
       
      Τα εισοδήµατα της επαγγελµατικής σύνταξης προς τους συνταξιούχους  
προέρχονται από τον δεύτερο πυλώνα 
 

Οι εισφορές στα συστήµατα αυτά τα οποία είναι κεφαλαιοποιητικά 

και έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των κοινωνικών εταιριών κυµαίνονται 

µεταξύ 9% και 17% των αποδοχών. Το 2006 το ποσοστό για την 

πλειοψηφία των ∆ανών εργαζοµένων αυξήθηκε σε 10,8%. Τα συστήµατα 

αυτά λειτουργούν µε «συµµετοχή στα κέρδη» µε τις συντάξεις να 

αυξάνονται ανάλογα µε την απόδοση της περιουσίας. Οι παροχές 

συνήθως αποσύρονται ως ένα ετήσιο επίδοµα ενώ το επιτόκιο είναι 1,5% 

για τις πρόσφατες εισφορές ή τα νέα συστήµατα. Μετά το 2006 ο 

υπολογισµός της προσόδου υπολογίζεται µέσω της χρησιµοποίησης 

πινάκων θνησιµότητας και για άνδρες και για γυναίκες. Βάση των 
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στοιχειών της Eurostat το 2009 ήταν 16,8 αναµενόµενα χρόνια ζωής για 

τους άνδρες και 19,5 χρόνια ζωής για τις γυναίκες. 

 
Καθορισµένης εισφοράς 
 

Η σύνταξη ATP είναι συµπληρωµατική σύνταξη για τους 

µισθωτούς και προβλέπει ισόβια σύνταξη από την ηλικία των 65 και 

εφάπαξ ποσό για εξαρτώµενα άτοµα σε περίπτωση θανάτου του µέλους. 

Επίσης καλύπτει όλους τους µισθωτούς και είναι προαιρετική για τους 

αυτοαπασχολούµενους. Οι εισφορές είναι σταθερές σε αντίθεση µε το 

ποσοστό του εισοδήµατος και µεταβάλλεται µόνο µε τον αριθµό των 

ωρών εργασίας. Ένα άτοµο που είναι µισθωτός πλήρους απασχόλησης θα 

πλήρωνε DKK 2.924,0 (393,43 ευρώ) το 2006. Τα 2/3 των εισφορών 

καταβάλλονται από τον εργοδότη και το 1/3 από τον εργαζόµενο. Οι 

εισφορές προσαρµόζονται εάν και όταν οι κοινωνικοί εταίροι 

αποφασίσουν να το πράξουν στο πλαίσιο των συλλογικών συµβάσεων. 

Το σύνολο των εισφορών και από τους δύο φαίνεται από το ακόλουθο 

πίνακα: 

                                               ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 
Εισφορές εργοδοτών εργαζόµενων ανάλογα µε τις ώρες εργασίας στη 

∆ανία 
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          243.9 
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            180 

     
 
 
          270 

Πηγή: OECD 2009 

 
Πρόωρη συνταξιοδότηση  
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Στην ∆ανία εξακολουθεί να υπάρχει πρόωρη σύνταξη για 

εργαζοµένους ηλικίας µεταξύ 60 και 65 έτη που έχουν γεννηθεί µέχρι και 

το 1985  οι οποίο συνεχίζουν να  εργάζονται 12 µε 30 ώρες την 

εβδοµάδα. Για τα άτοµα που έχουν γεννηθεί µετά τα έτος 1985 δεν 

υπάρχει πρόωρη συνταξιοδότηση. Ο δικαιούχος θα πρέπει να µειώσει τις  

εβδοµαδιαίες του ώρες εργασίας κατά τουλάχιστον 7 ώρες και ύστερα η 

µερική σύνταξη υπολογίζεται ως ένα σταθερό ποσό για κάθε ώρα που 

µειώνεται, το ποσό αυτό συγκεκριµένα το 2007 ήταν DΚK 76 (10,23 

ευρώ)  την ώρα. 

 
Καθυστερηµένη συνταξιοδότηση 
 

Είναι δυνατόν να αναβάλει τη δηµόσια σύνταξη γήρατος για έως 

και 10 χρόνια. Ο υπολογισµός γίνεται ως εξής: 

Αν για παράδειγµα ένα άτοµο είναι 67 ετών και οι δηµογραφικές 

προβολές δίνουν σε άτοµο ηλικίας 68 προσδόκιµο ζωής 17,1 χρόνια,  

τότε η αναβολή παροχής σύνταξης για έναν ακόµα χρόνο θα του απέφερε 

προσαύξηση  1/17,1=5,8%. 

 
Φροντίδα παιδιών 
 

Σε περιόδους άδειας µητρότητας/πατρότητας/γονικές παροχές, 

πληρώνονται διπλάσιες παροχές για την ATP. Ο δικαιούχος καταβάλει το 

1/3 των εισφορών και τα υπόλοιπα 2/3 καταβάλλονται από την 

κυβέρνηση ή το δήµο ενώ οι παροχές αυτές πληρώνονται έως και 52 

εβδοµάδες στο σύνολο. Οι τέσσερις εβδοµάδες πριν από τον τοκετό και 

οι πρώτες 14 εβδοµάδες µετά τον τοκετό προορίζονται για την µητέρα 

ενώ ο πατέρας  δικαιούται 2 εβδοµάδες άδειας κατά τις πρώτες 14 

εβδοµάδες ύστερα από τον τοκετό. ∆εν υπάρχουν πιστώσεις ή εισφορές 

για συστήµατα επαγγελµατικής σύνταξης για περιόδους εκτός εργασίας 

σε τέτοιες περιπτώσεις. 
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Ανεργία 
 

Κατά την διάρκεια της ανεργίας, η ασφάλιση ανεργίας 

αναλαµβάνει να πληρώνει τις υποχρεώσεις του εργοδότη και οι ATP 

εισφορές πληρώνονται κατά τον διπλάσιο συντελεστή κατά την λήψη 

παροχών από την ασφάλιση ανεργίας. Αν το άτοµο είναι άνεργο ή 

εισπράττει κοινωνική βοήθεια και η ασφάλιση της ανεργίας έχει 

εξαντληθεί τότε η κυβέρνηση πληρώνει τα 2/3 των πληρωµών ενώ δεν 

υπάρχουν πιστώσεις ή εισφορές για τα συστήµατα επαγγελµατικής 

συνταξιοδότησης σε περιόδους ανεργίας. Επίσης υπάρχει ένα πρόγραµµα 

εθελοντικής πρόωρης συνταξιοδότησης που συνδέεται µε την ασφάλιση 

κατά της ανεργίας και το οποίο καταβάλει παροχές µεταξύ την ηλικία 

των 60 ετών και µέχρι την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. Σταδιακά η 

ηλικία θα αυξηθεί στα 62 έτη µεταξύ της περιόδου 2019-2022. 

Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της ∆ανίας είναι προσαρµοσµένο στο 

σύστηµα πολλαπλών πυλώνων όπου το   ποσοστό που κατέχει ο δεύτερος 

µε τον τρίτο πυλώνα είναι της τάξεως περίπου του 30%. Στη ∆ανία το 

δηµόσιο σύστηµά της συµπληρώνεται από ένα πολύ ανεπτυγµένο 

ιδιωτικό σύστηµα όπου το 95% ( το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ) των 

εργαζοµένων έχουν ιδιωτική ασφάλιση. (Ζερβού (2009), σελ 36). Αυτό 

το κράτος δίνει ισχυρά κίνητρα για παραµονής στο χώρο εργασίας διότι 

οι συντάξεις που θα λάβουν οι ∆ανοί θα είναι άθροισµα εισοδηµάτων  

από διάφορες πηγές. Όσο µεγαλύτερο  χρονικό διάστηµα δίνουν 

εισφορές ή αποταµιεύον τόσο υψηλότερο εισόδηµα θα λάβουν κατά την 

συνταξιοδότηση τους ή κατά την λήξη του συµβολαίου.  

 
3.2.2 Υπολογισµός σύνταξης Ιταλίας 
 

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης στο πλαίσιο του νέου 

συστήµατος θα είναι τα 65 έτη για τους άνδρες και 60 για τις γυναίκες 



 67 

από το 2008 και µετά. Ωστόσο, η πρόωρη συνταξιοδότηση θα 

εξακολουθήσει να είναι δυνατή υπό διάφορες προϋποθέσεις περί 

καταβολής εισφορών. Το µοντέλο αναφοράς υποθέτει ότι οι άνδρες 

συνταξιοδοτούνται στα 65 και οι γυναίκες στα 60. 

 
Σύστηµα βασισµένο στις αποδοχές22 
 

Σύµφωνα µε βάση το καθεστώς εισφορών  που ισχύει το ποσοστό 

συµβολής ιδιωτικών και δηµοσίων υπαλλήλων είναι 33%, εκ των οποίων 

περίπου το ένα τρίτο καταβάλλεται από τον εργαζόµενο και τα δύο τρίτα 

από τον εργοδότη, το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται ως προϊόν δύο 

παραγόντων: οι συνολικές δια βίου εισφορές, κεφαλαιοποιούνται µε την 

ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ (σύµφωνα µε ένα πενταετές κινητό µέσο 

όρο) και το συντελεστή µετατροπής ο υπολογισµός του οποίου βασίζεται 

κυρίως στις πιθανότητες θανάτου, τις πιθανότητες του να αφήσει κάποια 

χήρα ή χήρο και το σύνολο των ετών που το όφελος του επιζώντος θα 

ανακληθεί. Κατά συνέπεια, τα οφέλη είναι στενά συνδεδεµένα µε την 

ηλικία συνταξιοδότησης. Όσο χαµηλότερη είναι η ηλικία, τόσο 

χαµηλότερη είναι η σύνταξη. Οι συντελεστές µετασχηµατισµού 

επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια. Είναι διαθέσιµοι για την ηλικιακή 

κατηγορία µεταξύ των ηλικιών 57-65, αλλά οι εργαζόµενοι δεν µπορούν 

να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από την ηλικία των 65, εκτός εάν έχουν 

φθάσει τις απαιτήσεις καταλληλότητας που αναφέρονται από την 

ισχύουσα νοµοθεσία και ένα ποσό της σύνταξης όχι λιγότερο από 1,2 

φορές το επίδοµα γήρατος. 

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 
Συντελεστής µετασχηµατισµού ανάλογα µε την ηλικία 

συνταξιοδότησης στην Ιταλία, 2001 
Ηλ.συνταξ/σης 57 58 59 60 61 62 63 64 65+ 

                                                 
22 Να σηµειωθεί ότι αυτό είναι το καινούριο σύστηµα που θα ισχύσει (όπου είναι παρόµοιο µε το νέο 
«σουηδικό τύπου συστήµατος» ) και δεν έχει πληρώσει ακόµα συντάξεις. 
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Συντ.µετασχ/µου 
(%) 

4,014 4,113 4,217 4,328 4,446 4,572 4,705 4,847 4,999 

Πηγή: Οι παραπάνω συντελεστές βασίζονται σε ISTAT 2001 δηµογραφικών 
προβλέψεων. 
 

Η υπόθεση αναφοράς στη µοντελοποίηση όλων των χωρών είναι 

2% ετήσια αύξηση των πραγµατικών µισθών. Λαµβάνοντας υπόψη την 

προβλεπόµενη µείωση του ιταλικού εργατικού δυναµικού, µια συνεπής 

υπόθεση είναι ότι η πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ είναι 1,6% ανά έτος. 

Για τους υπαλλήλους, το 2006 η ελάχιστη πληρωµή για σκοπούς 

συνεισφοράς ανέρχεται σε 171,03 ανά εβδοµάδα (36% του µέσου 

εισοδήµατος). Μέγιστη απόδοση για τις παροχές είναι ύψους 85.478 

ευρώ ετησίως στο πλαίσιο του νέου συστήµατος, ή λίγο κάτω από 347% 

των µέσων αποδοχών.  

Η τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συντάξεων στα συστήµατα 

πληρωµών είναι πολύπλοκη, δεδοµένου ότι στις µικρότερες συντάξεις 

παρέχεται µια πιο γενναιόδωρη µεταχείριση από τις µεγαλύτερες 

συντάξεις. Για παροχές έως και τρεις φορές την ελάχιστη σύνταξη, 

υπάρχει πλήρης τιµαριθµική αναπροσαρµογή των συντάξεων στα 

συστήµατα πληρωµών. Αυτό το κατώτατο όριο είναι 1.260 ευρώ το µήνα 

για το 2005 και 1.283 ευρώ για το 2006 (για το 2007 αναπροσαρµογής) ή 

περίπου τα δύο τρίτα της οικονοµίας σε επίπεδο µέσων αποδοχών. Για 

παροχές τρεις έως πέντε φορές την ελάχιστη σύνταξη, οι συντάξεις που 

καταβάλλονται µε ενηµερωµένη κατά 90% του πληθωρισµού των τιµών. 

Πάνω από το όριο αυτό, η τιµαριθµική αναπροσαρµογή πέφτει στο 75% 

των τιµών. Η τιµαριθµική αναπροσαρµογή εφαρµόζεται ξεχωριστά για 

κάθε κοµµάτι µιας µεγάλης σύνταξης. 

 
Επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης 
 

Η κατώτατη σύνταξη καταργείται για άτοµα που καλύπτονται µόνο 

στο πλαίσιο του νέου συστήµατος, δηλαδή για συµµετέχοντες µετά το 
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1996. Ωστόσο, οι συνταξιούχοι µε εισοδήµατα κάτω από το επίπεδο 

κοινωνικής βοήθειας µπορούν να διεκδικήσουν κατόπιν ελέγχου των 

πόρων το όφελος από την ηλικία των 65 ετών. Συµπεριλαµβανοµένων 

των συµπληρωµάτων, για το 2006 η αξία των κοινωνικών παροχών 

βοήθειας ανέρχεται σε  5.130 ευρώ. Υπάρχει ένα υψηλότερο όφελος 

ύψους 7.167  ευρώ για άτοµα πάνω από 70 ετών. Αυτά είναι ισοδύναµα 

µε 21% και 29% του µέσου όρου κερδών, αντίστοιχα. 

 
Εθελοντική ιδιωτική σύνταξη 
 

Υπάρχει ένα πρόσθετο εθελοντικό συµπληρωµατικό 

επαγγελµατικό σύστηµα. Αποτελείται τόσο από ανοικτά ταµεία όσο και 

από κλειστά κεφάλαια συλλογικής σύµβασης. Τα κλειστά ταµεία 

µπορούν να χρηµατοδοτηθούν τόσο από τους εργοδότες όσο και τους 

εργαζοµένους καθώς και από το TFR23. Τα ανοικτά ταµεία παρέχουν 

ετήσια πρόσοδο µε βάση τις εισφορές. Το σηµερινό ποσοστό εισφοράς 

TFR είναι 6,91%.  

 
Πρόωρη συνταξιοδότηση 
 

Σύµφωνα µε το προηγούµενο σύστηµα, οι εργαζόµενοι θα 

µπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν στο 57ό έτος, εάν είχαν συµβάλει στο 

σύστηµα για 35 χρόνια. Από τον Ιανουάριο του 2008, το ελάχιστο όριο 

ηλικίας έχει αυξηθεί στα 58 έτη (59 ετών, εάν είναι 

αυτοαπασχολούµενοι). Μια πρόσφατη µεταρρύθµιση, η οποία εγκρίθηκε 

ως µέρος της διαδικασίας του προϋπολογισµού του 2008, εισήγαγε ένα 

σύστηµα ποσοστώσεων που βασίζεται στο συνδυασµό της ηλικίας και 

της αρχαιότητας, έτσι ώστε η ελάχιστη ηλικία στο αίτηµα πρόωρης 

συνταξιοδότησης (συντάξεις αρχαιότητας) θα αυξηθεί από 57 έως 61 

                                                 
23 TFR (Trattamento di Fine Rapporto) = αποζηµίωση - διακριτικό µπόνους - εκκαθάριση που δίνεται 
στα άτοµα όταν συνταξιοδοτούνται. Βλ βιβλιογραφία στις ιστοσελίδες 1και 2  
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ετών µέχρι το 2013. Ωστόσο, θα παραµείνει δυνατή η συνταξιοδότηση σε 

οποιαδήποτε ηλικία µε εισφορές 40 ετών. 

 
Καθυστερηµένη συνταξιοδότηση 
 

Οι γυναίκες έχουν το δικαίωµα να συνεχίσουν να εργάζονται µέχρι 

την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες. Η 

συνταξιοδότηση δεν είναι υποχρεωτική στα 65, αλλά οι εργοδότες έχουν 

το δικαίωµα να απολύουν εργαζοµένους που έχουν συµπληρώσει αυτή 

την ηλικία. Από τον Ιανουάριο του 2009 είναι δυνατόν να συνδυαστούν 

απόλυτα απασχόληση και συντάξεις. Είναι δυνατό να αναβάλει την 

αίτηση για σύνταξη µετά την ηλικία των 65 ετών, όµως ο συντελεστής 

µετασχηµατισµού όπως είδαµε παραπάνω παραµένει ο ίδιος, και τα 

οφέλη αυξάνουν µόνο λόγω της συσσώρευση των περαιτέρω 

συνεισφορών και την κεφαλαιοποίησή τους για ένα ή περισσότερα ακόµη 

έτη. 

 
Φροντίδα παιδιών 
 

Η σύνταξη αυξάνεται για τις µητέρες, δίνοντας τους έναν πιο 

γενναιόδωρο συντελεστή µετασχηµατισµού. Για τις µητέρες µε ένα ή δύο 

παιδιά ο συντελεστής µετασχηµατισµού είναι ο ίδιος συντελεστής που 

υπάρχει για την πραγµατική ηλικία συνταξιοδότησης τους συν ένα έτος. 

Για τρία ή περισσότερα παιδιά ο συντελεστής µετασχηµατισµού είναι ο 

ίδιος συντελεστής που υπάρχει για την πραγµατική ηλικία 

συνταξιοδότησης τους συν δύο έτη. Έτσι σύµφωνα µε τους 

προβλεπόµενους συντελεστές µετασχηµατισµού, το αποτέλεσµα είναι η 

αύξηση της σύνταξης κατά 3% περίπου για ένα ή δύο παιδιά, και 6% για 

τρία ή περισσότερα παιδιά. 

 
Ανεργία 
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Όλα τα συστήµατα ασφάλισης κατά της ανεργίας (Cassa 

integrazione Guadagni (CIG), indennità di mobilità και την indennità di 

disoccupazione) προκαλούν πίστωση των εισφορών για το χρονικό 

διάστηµα που λαµβάνεται η παροχή. Οι προηγούµενες αποδοχές 

χρησιµοποιούνται ως βάση για τον υπολογισµό των συντάξεων. Η 

µέγιστη περίοδος πίστωσης είναι πέντε έτη για όλη τη διάρκεια ζωής για 

τα άτοµα τα οποία εισήλθαν στην αγορά εργασίας από το 1993 και µετά. 

Αυτό επηρεάζει µόνο το δικαίωµα να λάβουν µία σύνταξη αρχαιότητας. 

Επιπλέον, οι εισφορές που πιστώνονται για το γενικό σύστηµα ανεργίας 

δεν µπορούν να συνυπολογίζονται στη 35-ετή απαίτηση συνεισφοράς 

παρόλο που µετράνε (κάτω του ορίου των 5 ετών) για την 40-ετή 

απαίτηση. Οι εισφορές καταβάλλονται κανονικά από την κυβέρνηση, µε 

την εξαίρεση των δύο συστηµάτων συντάξεων (indennità di mobilità και 

CIG), που τον πρώτο χρόνο καταβάλλονται από τον εργαζόµενο µε 

µειωµένο συντελεστή 5,54%. 

Μέχρι πρόσφατα η Ιταλία όπως και η Ελλάδα είχε ένα πλήρες 

διανεµητικό συνταξιοδοτικό σύστηµα. Αυτό ακριβώς θα το δείξουµε και 

στην εµπειρική µας ανάλυση µε την βοήθεια των στοιχείων του SHARE 

στο επόµενο κεφάλαιο.  Ο πρώτος πυλώνας όπως είδαµε προηγουµένως 

κατέχει το 93,1% των εισοδηµάτων των συνταξιούχων ενώ το υπόλοιπο 

6,9% το κατέχει ο δεύτερος µε τον τρίτο πυλώνα. Λόγω ότι οι συντάξεις 

δινόντουσαν κατά κύριο λόγο από το δηµόσιο τοµέα δεν υπήρχαν ισχυρά 

κίνητρα για παραµονή στην απασχόληση των ανθρώπων. Όµως και η 

Ιταλία προχώρησε στην εισαγωγή πολλαπλών πυλώνων και ανάπτυξης 

επαγγελµατικών συστηµάτων όπως είδαµε στον τρόπο υπολογισµού της 

σύνταξης για αυτήν την χώρα που όµως ακόµη το νέο σύστηµα δεν έχει 

αρχίσει να καταβάλει συντάξεις. 
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3.2.3 Υπολογισµός σύνταξης Αγγλίας 
 
 

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης για τα άτοµα που γεννήθηκαν 

πριν τις 5 Απριλίου 1950 είναι 60 έτη για τις γυναίκες και 65 έτη 

αντίστοιχα για τους άνδρες. Από το 2010 µέχρι το 2020 θα αυξηθεί 

σταδιακά η ηλικία και για τις γυναίκες στα 65 έτη.  Η ηλικία αυτή θα 

αυξηθεί στα 66 µεταξύ διαστήµατος 2024-2028 στα 67 στο διάστηµα 

2034-2036 και στα 68 το διάστηµα 2044-2046. Η ηλικιακή επιλεξιµότητα 

για την εγγύηση πίστωσης σύνταξης είναι 60 και θα αυξηθεί σύµφωνα µε 

την κατάσταση της ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών. Το νέο 

πιστωτικό στοιχείο που εξοικονοµεί πίστωση σύνταξης αφορά άτοµα και 

για τα δύο φύλα που είναι 65 ετών. 

 
Βασική σύνταξη 
  

Η πλήρης βασική σύνταξη για ένα άτοµο είναι GBP 84,25 (64,49 

ευρώ) ανά εβδοµάδα το έτος 2006 και 2007 και ισοδυναµεί σχεδόν µε 

14% των µέσων αποδοχών. 

 
Σύστηµα βασισµένο στις αποδοχές  

 
Για τις αποδοχές µεταξύ χαµηλότερου ορίων αποδοχών (GBP 

4.368 ή 3.343,54 ευρώ) και του χαµηλού ορίου αποδοχών (GBP 12.500 ή 

9.568,27 ευρώ) το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 40% της διαφοράς. Το 

κατώτατο όριο αποδοχών αντιπροσωπεύει αξία ύψους σχεδόν 14% των 

µέσων αποδοχών. Αυτό ισχύει και για τα άτοµα µε πιστώσεις. Αυτό είναι 

ισοδύναµο στο να µεταχειρίζονται οι άνθρωποι µε εισοδήµατα 
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χαµηλότερα από το κατώτατο όριο εισοδήµατος σαν να το είχαν κερδίσει 

σε αυτό το επίπεδο. Στο επόµενο επίπεδο το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 

10% που λήγει στις 28.800 λίρες ή 22.045,30 ευρώ το έτος 2006-2007. 

Μεταξύ κατώτατου ορίου και του ανώτατου ορίου το ποσοστό 

αναπλήρωσης είναι 20%. Το ανώτατο όριο είναι ίσο µε 33.540 λίρες ή 

25.673,59 ευρώ το έτος 2006-2007. Το επίδοµα υπολογίζεται µε βάση το 

µέσο όρο αποδοχών για όλη την διάρκεια ζωής, µε των προηγουµένων 

χρόνων την καταβολή ενισχυµένη µε το µέσο όρο των συνολικών 

αποδοχών της οικονοµίας. Το επίδοµα είναι τιµαριθµικά 

αναπροσαρµοσµένο. Το ανώτατο όριο ανέρχεται περίπου στο 91% των 

µέσων αποδοχών. Η τιµή παροχής υπολογίζεται κατά µέσο όρο των 

αποδοχών διάρκειας ζωής. Μεταξύ του χαµηλότερου ορίου αποδοχών 

και του χαµηλότατου το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 40% της διαφοράς. 

Μεταξύ του κατώτερου ορίου αποδοχών και του ανώτερου αντίστοιχα το 

ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 10%. Από την ηµεροµηνία που θα  

καθοριστεί, το πρώτο τµήµα εσόδων θα παρέχει ένα δικαίωµα που είναι 

ίσο µε 1,60 λίρες ή 1,22 ευρώ την εβδοµάδα για κάθε επιλέξιµο έτος (το 

2008-2009 όσο αναφορά τις αποδοχές.). Από τον Απρίλιο του 2009 το 

ανώτερο όριο για δεδουλευµένη βάση µέσω της εισαγωγής των χρήσεων 

αυτοτέλειας θα είναι  770 λίρες ή 589.41 ευρώ την εβδοµάδα. 

 
Στοχοθετηµένη 
 

Η πίστωση σύνταξης είναι ένα όφελος εβδοµαδιαίος για άτοµα 

ηλικία 60 και άνω που ζουν µε χαµηλό εισόδηµα και εγγυάται στους 

συνταξιούχους ένα εισόδηµα πάνω από ένα ορισµένο επίπεδο. Η πίστωση 

σύνταξης είναι ένα όφελος που συνδέεται µε το εισόδηµα και δεν 

βασίζεται σε εθνικές ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχουν δύο στοιχεία για 

την πίστωση σύνταξης, την εγγύηση πίστωσης και την πίστωση των 

παροχών. Η εγγύηση πίστωσης εξασφαλίζει ένα ελάχιστο εισόδηµα για 
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οικονοµική βοήθεια ατόµων 60 ετών και άνω που τα εισοδήµατα τους 

είναι πιο χαµηλά από αυτό το εγγυηµένο εισόδηµα. Για ανύπαντρα άτοµα 

αυτό το πόσο το 2006 και 2007 ήταν 114,05 λίρες και για ζευγάρια 

174,05 λίρες. Για άτοµα µε σοβαρές ασθένειες (όπως προβλήµατα 

αναπηρίας) αυτό το ποσό µπορεί να έχε υψηλότερη τιµή. Η πίστωση 

αποταµίευσης είναι ένα ποσό επιπλέον για άτοµα ηλικίας 65 ετών και 

άνω που έχουν κάνει µέτρια πρόβλεψη για την συνταξιοδότηση τους. 

Αυτό το ποσό έχει δηµιουργηθεί για να µειώσει το πραγµατικό επιτόκιο 

απόσυρσης των παροχών από το 100% σε 40%. Οι άνθρωποι των οποίων 

το εισόδηµα είναι κάτω από το ελάχιστο εγγυηµένο ποσό των πιστωτικών 

ιδρυµάτων και πάνω από το όριο εξοικονόµησης πίστωσης (όπου είναι 

84,25 λίρες ή 64,69 ευρώ για ανύπαντρους και 134,75 λίρες ή 103,15 

ευρώ για ζευγάρια) λαµβάνουν το 60% της διαφοράς µεταξύ του 

εισοδήµατος τους και του ανώτατου ορίου (όπου είναι 17,88 λίρες ή 

13,69 ευρώ για ανύπαντρους και 23,58 λίρες ή 1805 ευρώ για ζευγάρια. 

Αντίστοιχα για τα άτοµα που το εισόδηµα τους είναι πάνω από το 

εγγυηµένο ποσό η µέγιστη πιστωτική εξοικονόµηση τους µειώνεται κατά 

40%  του εισοδήµατος τους πάνω από το επίπεδο εγγύησης τους. 

 
Εθελοντική ιδιωτική σύνταξη 
 

Το 47% των εργαζοµένων είναι µέλη σε επαγγελµατικό 

συνταξιοδοτικό σύστηµα και το 19% περίπου έχουν προσωπικά σχέδια. 

Επειδή µερικοί άνθρωποι έχουν και τα δύο πλάνα φτάνουν την συνολική 

κάλυψη των εθελοντικών ιδιωτικών συντάξεων στο 59%. Οι παροχές 

αυτές καταβάλουν στο άτοµο σύνταξη 1/80 του τελικού µισθού για κάθε 

έτος υπηρεσίας που αντιστοιχεί σε ποσοστό προσαύξησης 1,25%. Στην 

Αγγλία πέρα του ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι του ιδιωτικού τοµέα έχει 

αλλάξει σε καθορισµένες εισφορές η κυβέρνηση χρησιµοποιεί και ένα 

νέο συνταξιοδοτικό σύστηµα εθνικής αποταµίευσης που θα έχει ποσοστό 
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αθέτησης υποχρεώσεων  8%. Αυτό το ποσοστό είναι µικρότερο από το 

9% όπου είναι τώρα το µέσο όρο ποσοστό συµµετοχής στις υπάρχουσες 

καθορισµένες εισφορές των επαγγελµατικών καθεστώτων. Η 

µοντελοποίηση αναλαµβάνει την συµβολή του 8% των αποδοχών. 

 
Πρόωρη συνταξιοδότηση  
 

Η κρατική σύνταξη δεν θα καταβάλλεται πριν την κανονική ηλικία 

συνταξιοδότησης. 

 
Καθυστερηµένη συνταξιοδότηση 
 

Μέχρι τον Απρίλιου του 2005, η αναβολή των κρατικών 

συντάξεων ήταν δυνατή για διάστηµα έως και πέντε χρόνια µετά την 

κανονική συντάξιµη ηλικία. Αυτό έφερνε µια αύξηση στο ποσό κατά 

7,4% για κάθε έτος. Μετά το Απρίλη του 2005 µια αναβολή ενός 

πλήρους έτους έφερνε αύξηση 10,4%. Είναι δυνατόν να πάρει 

φορολογητέο εφάπαξ εφόσον η αναβολή είναι τουλάχιστον 12 

συνεχόµενους µήνες. Το εφάπαξ προέρχεται από την διαφυγόντα κρατική 

σύνταξη κατά την διάρκεια της περιόδου συν τους τόκους το οποίο 

διασφαλίζεται να είναι τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες µονάδες πάνω από το 

επιτόκιο των συµφωνιών επαναγοράς.  

 
Φροντίδα παιδιών 
 

Και η βασική κρατική σύνταξη αλλά και η δεύτερη κρατική 

σύνταξη παρέχουν προστασία για την περίοδο φροντίδας των παιδιών. 

Αυτό καλύπτει και τους ανθρώπους που δεν ασκού αµειβόµενη εργασία 

αλλά και αυτούς που εργάζονται αλλά τα εισοδήµατα τους είναι πιο 

χαµηλά από το εγγυηµένο ελάχιστο όριο αποδοχών. Για την κρατική 

βασική σύνταξη αυτό ονοµάζεται Αρχή Προστασίας Ευθυνών (HRP) και 

καλύπτει τα χρόνια που έχουν δαπανηθεί για την φροντίδα τουλάχιστον 
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ενός παιδιού κάτω των 16 ετών. Αυτή η προστασία µειώνει τον αριθµό 

των ετών για πλήρη σύνταξη. Με επαρκή HRP απαιτούνται µόνο 20 έτη 

εργασίας για να µπορέσει κάποιος να πάρει την βασική κρατική σύνταξη. 

Για την κρατική δεύτερη σύνταξη, τα χρόνια φροντίδας για ένα 

παιδί κάτω των έξι ετών είναι πιστωµένα, εφόσον οι γονείς που τα 

φροντίζουν θεωρείται ότι λαµβάνουν εισόδηµα ισοδύναµο µε το 

χαµηλότερο όριο αποδοχών. Ως αποτέλεσµα του νόµου περί συντάξεων 

το 2007 άτοµα που αποκτούν τα SPA (η συντάξιµη ηλικία) µετά το 2010 

θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν S2P (κρατική δεύτερη σύνταξη) 

εφόσον αυτοί φροντίζουν παιδία έως την ηλικία των 12 ετών. 

 
Ανεργία 
 

Για την κρατική βασική σύνταξη οι περίοδοι της ανεργίας 

πιστώνονται. Όσο αναφορά την βασική δεύτερη σύνταξη δεν 

πιστώνονται. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα της Αγγλίας βασίζεται σε συνδυασµό 

των τριών πυλώνων. Όπως και στην ∆ανία έτσι και εδώ οι µη-κρατικοί 

πυλώνες κατέχουν ένα ποσοστό της τάξεως  20% µε 30% του συνολικού 

συνταξιοδοτικού αποθέµατος. Το υπόλοιπο περίπου 70% αντιστοιχεί 

στον πρώτο πυλώνα. Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι από τα κράτη µέλη που 

προβλέπεται µείωση στις δηµόσιες δαπάνες για συντάξεις ως ποσοστό 

του ΑΕΠ και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ακολουθεί διαφορετική 

προσέγγιση εκσυγχρονισµού του συνταξιοδοτικού συστήµατος από τα 

άλλα κράτη µέλη. Το κράτος στοχεύει στην παροχή µιας ελάχιστης 

σύνταξης που αυξάνεται µε άλλες µεταβιβάσεις του δηµοσίου ανάλογα 

µε το ύψος του εισοδήµατος. Με τα κίνητρα που  έχουν δοθεί από το 

κράτος για να εξέλθουν οι εργαζόµενοι από το δηµόσιο συνταξιοδοτικό 

σύστηµα, οι πολίτες αναµένουν να αυξήσουν το εισόδηµα τους από 

άλλες πηγές όπως συντάξεις που παρέχονται από επαγγελµατικά ταµεία ή 
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παροχές από ιδιωτική ασφάλιση. ∆ηλαδή οι πολίτες είναι ασφαλισµένοι 

σε επαγγελµατικά συνταξιοδοτικά συστήµατα καθορισµένων παροχών 

όπου οι χαµηλές συντάξεις του δηµοσίου συστήµατος συµπληρώνονται 

από τις επαγγελµατικές συντάξεις.(Ζερβού (2009), σελ 72) 

 
3.2.4 Υπολογισµός σύνταξης Ελλάδος 
 

Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι 65 έτη και για τους δύο. 

Κάποιος για να πάρει σύνταξη σε αυτήν την ηλικία πρέπει να έχει 

συµπληρώσει τουλάχιστον 4.500 µέρες ασφάλισης (ένσηµα) που 

αντιστοιχεί σε 15 χρόνια. Υπάρχουν άτοµα που µε 35 έτη ασφάλισης που 

δικαιούνται πλήρη σύνταξη ανεξαρτήτων ηλικίας ενώ υπάρχουν κάποιες 

παραχωρήσεις για τα άτοµα που δουλεύουν σε βαρέα και ανθυγιεινά 

επαγγέλµατα (ΒΑΕ) καθώς και σε γυναίκες µε παιδιά ή ανάπηρα παιδιά. 

 
Υπολογισµός παροχών 
 

Για τα άτοµα που εισήλθαν στην αγορά εργασίας µετά το 1993 η 

σύνταξη είναι 2% των εσόδων για κάθε έτος εισφορών µέχρι και 35 έτη. 

Το µέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης είναι 70% για την κύρια σύνταξη ενώ 

µπορεί να φθάσει µέχρι και το 76% αν κάποιος συνταξιοδοτηθεί στα 67. 

Για τον υπολογισµό της σύνταξης βρίσκεται ο µέσος όρος των αποδοχών 

των τελευταίων πέντε ετών. Τα έσοδα αυτά χωρίς να συνυπολογίζονται 

τα επιδόµατα εορτών και διακοπών αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις 

αυξήσεις που ορίζονται στην εθνική πολιτική και λαµβάνονται υπόψη 

του τελικού υπολογισµού της σύνταξης για την οποία υπάρχει ένα 

ανώτατο όριο που υπολογίζεται ως το τετραπλάσιο του κατά κεφαλήν 

Α.Ε.Π. 

Για παράδειγµα το 2008 το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. διαµορφώθηκε 

ως εξής: 
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Από την 1ή Ιανουαρίου µέχρι και την 30ή Σεπτεµβρίου του 2008 

στα 679,75 ευρώ, εποµένως η µέγιστη σύνταξη ανερχόταν στα 2.719 

ευρώ, και από την 1ή Οκτωβρίου έως και το τέλος του έτους στα 693,35 

ευρώ µε κατά συνέπεια  µέγιστη σύνταξη τα 2.773,4 ευρώ 

Από το 2005 έως το 2008 όλες οι συντάξεις αυξήθηκαν κατά την 

ίδια αναλογία µε βάση την τιµαριθµική αναπροσαρµογή ενώ οι πληρωµές 

τους ανάγονται σε 14 µήνες. 

 
Σύστηµα βασισµένο στις αποδοχές:  
 
   Επικουρική (συµπληρωµατική) σύνταξη 
   

 

Η πλήρης επικουρική (συµπληρωµατική) σύνταξη είναι το 20% 

των αποδοχών για τους εργαζοµένους µε 35 χρόνια εισφορών στο 

ΕΤΕΑΜ. Η σύνταξη µειώνεται αναλογικά για µικρότερες περιόδους 

καταβολής εισφορών υποθέτοντας ένα γραµµικό δείκτη προσαύξησης 

0,57%. Η αξία αυξάνεται κατά 1/35 για κάθε έτος εισφορών άνω των 35 

ετών. 

Τα επικουρικά ταµεία τα οποία είναι και πιο πρόσφατα, επειδή 

χρηµατοδοτούνται βάση του διανεµητικού συστήµατος η ασφάλεια τους 

είναι υποχρεωτική και έχουν µεγαλύτερη περιουσία και λιγότερα 

συσσωρευµένα ελλείµµατα. Οι παροχές καθορίζονται βάση µε τα 

ποσοστά αναπλήρωσης και όταν κάποιος συνταξιοδοτηθεί θα λάβει δύο 

συντάξεις υπολογιζόµενες ως ποσοστό του µέσου όρου των πέντε 

τελευταίων µισθών. Όσο για τις πληρωµές των συντάξεων υπάρχει 

κρατική εγγύηση ανάλογη µε αυτής που υπάρχει για την κύρια σύνταξη 

και όσο αναφορά το σύστηµα των ταµείων αυτών, είναι κλαδικό. Οι 

επικουρικές συντάξεις επειδή έχουν πολλά κοινά µε τις κύριες συντάξεις 

δεν µπορούν να έχουν ένα διακριτό ρόλο στην κοινωνική προστασία 
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αλλά αντίστροφα βοηθούν στην επιδείνωση των επιπτώσεων του 

κατακερµατισµού. Από την άλλη µεριά όµως το πλεονέκτηµα των 

επικουρικών συντάξεων είναι ότι µε µία ενδεχόµενη µεταρρύθµιση θα 

µπορούσε να περιλαµβάνει ως ένα µέτρο της τη σταδιακή τους 

µετατροπή σε οργανισµούς επαγγελµατικής ασφάλισης του «δεύτερου 

πυλώνα». (Τήνιος 2010) 

 

 
Στην Ελλάδα υπάρχουν έξι µεγάλοι κλάδοι δικαιούχων: οι 

δηµόσιοι υπάλληλοι ,οι αγρότες, οι µισθωτοί ιδιωτικού τοµέα, οι 

ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι µισθωτοί ∆ΕΚΟ και τέλος οι 

αυτοαπασχολούµενοι όπως θα δούµε στον παρακάτω πίνακα. 

                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 
Το σύστηµα συντάξεων στην Ελλάδα 

 
 
Πηγή: Τήνιος (2003) σελ, 31 
 
 
 
Κατώτατη σύνταξη     
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Τα κατώτατα όρια συντάξεων θεσµοθετήθηκαν για να 

λειτουργήσουν σαν ασφαλιστική δικλείδα ώστε να υπάρχει ένα όριο 

ασφαλείας για τις χαµηλότερες συντάξεις. Άρα οι βασικές συντάξεις που 

είναι χαµηλότερες από το κατώτατο όριο εξισώνονται στο κατώτατο όριο 

της βασικής σύνταξης στο ΙΚΑ ενώ αναπροσαρµόζεται µόνο εφόσον 

υπάρξει σχετική υπουργική απόφαση. 

Οι άνδρες εργαζόµενοι που δεν έχουν συµπληρώσει το 65ό έτος 

της ηλικίας τους και οι γυναίκες εργαζόµενοι που δεν έχουν 

συµπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους καθώς και τα άτοµα που 

λαµβάνουν διπλές συντάξεις δεν δικαιούνται  να λάβουν τα κατώτερα 

όρια συντάξεων. 

Τα κατώτερα όρια για το έτος 2007 του ΙΚΑ αναφέρονται στον 

παρακάτω πίνακα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 
Κατώτατα όρια συντάξεων στην Ελλάδα, 2007 

 

 
Πηγή: OECD 2007 
 

Τα κατώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 1% για κάθε 300 ηµέρες 

ασφάλισης πάνω από τις 4.500. Υπολογίζεται στο 25πλάσιο της 

Ασφαλιστικής Κλάσης, µε την οποία συνταξιοδοτήθηκε ο ασφαλισµένος 

και προστίθεται στο κατώτατο όριο. Όταν το ποσό της σύνταξης είναι 

µεγαλύτερο από το κατώτατο όριο, αλλά δεν υπερβαίνει αυτό µε την 

προσαύξηση των ηµερών ασφάλισης, τότε χορηγείται το κατώτατο όριο 

προσαυξηµένο γιατί συµφέρει τον συνταξιούχο. 

 
 
Επίδοµα κοινωνικής αλληλεγγύης     
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Το καθεστώς αυτό καθιερώθηκε το 1996, είναι µη ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, δίνεται σε χαµηλοσυνταξιούχους και δεν αφορά τον ΟΓΑ. Οι 

παροχές αυτού του καθεστώτος, γνωστό ως ΕΚΑΣ, προϋποθέτει ότι το 

συνολικό καθαρό εισόδηµα από όλες τις πηγές δεν υπερβαίνει τα 

7.165,71 ευρώ (το 2006). Το συνολικό φορολογητέο εισόδηµα δεν πρέπει 

να υπερβαίνει το ποσό των 8.360,00 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό 

φορολογητέο εισόδηµα να µην ξεπέρνα τα 13.009,20 ευρώ. 

Το ΕΚΑΣ βασίστηκε σε τρεις επάλληλους ελέγχους του 

εισοδήµατος (Τήνιος (2003), σελ.120): 

 

1. Έναν έλεγχο του συνόλου του εισοδήµατος από συντάξεις του 

υπόχρεου ώστε να εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν επικουρική 

σύνταξη 

 

2. Έναν έλεγχο στο συνολικό εισόδηµα του ατόµου από όλες τις 

πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών από εργασία και των 

εισοδηµάτων από ακίνητη περιουσία 

 

3. Έναν έλεγχο στο οικογενειακό εισόδηµα, στο οποίο 

συµπεριλαµβάνονται και το τεκµαρτό εισόδηµα 

 

 

Πρόωρη συνταξιοδότηση     
 

Η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι δυνατή αλλά υπόκειται σε 

µειώσεις σε κάποιες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα η προσαρµογή είναι 
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1/200 για κάθε επιπλέον µήνα της πρόωρης συνταξιοδότησης η οποία 

ισοδυναµεί µε 6% ετησίως. 

 
 
Καθυστερηµένη συνταξιοδότηση 
 

Μπορεί κάποιο άτοµο να αποσυρθεί από τον εργασιακό χώρο και 

µετά την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης των 65 ετών και αφού έχει 

συµπληρώσει 35 χρόνια εισφοράς. Το ποσοστό προσαύξησης είναι 

περίπου 3% και µπορεί να εφαρµοστεί στα άτοµα έως τα 67 τους έτη, 

πράγµα που σηµαίνει ότι το µέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης µπορεί να 

φτάσει ως το 76%. 

Παράλληλα µπορούν άτοµα να εργάζονται και να λαµβάνουν 

σύνταξη δεδοµένου ότι δεν είναι κάτω των 55 ετών. Αν το ποσό της 

σύνταξης υπερβαίνει τα 733 ευρώ το µήνα τότε µειώνεται κατά 70% µε 

µια προσαύξηση για συντηρούµενα τέκνα.  

 
Φροντίδα παιδιών 
 

Από το 2003 υπάρχει στο συνταξιοδοτικό µια πίστωση στις 

απαιτούµενες προϋποθέσεις ενός έτος για το πρώτο παιδί και δύο έτη για 

κάθε επόµενο παιδί µε ανώτατο όριο τα τρία παιδία. Αυτή η πίστωση 

µπορεί να ζητηθεί από τους δύο γονείς και δεν µπορεί να 

συνυπολογίζεται στην ελάχιστη απαιτούµενη περίοδο ασφάλισης ή της 

περίπτωσης της 37-ετίας είτε µε 4.500 µέρες ασφάλισης είτε µε 3.500 

µέρες αντίστοιχα. 

 
 
Ανεργία 
 

Οι άνεργοι που είναι (τουλάχιστον 12 µήνες χωρίς δουλειά) 

ηλικίας τουλάχιστον 60 για τους άνδρες και 55 για τις γυναίκες ή 55 και 
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50 αντίστοιχα όταν απασχολούνται σε επαγγέλµατα βαρέα και 

ανθυγιεινά, που στερούνται µέχρι 1500 µέρες για να δικαιούνται σύνταξη 

γήρατος ή συµπληρωµατική σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, µπορούν να 

συνεχίσουν την ασφάλιση µέχρις ώσπου να πληρούν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Οι αντίστοιχες κοινωνικές εισφορές 

πληρώνονται από τον ΛΑΕΚ, Λογαριασµό για την Απασχόληση και την 

Επαγγελµατική κατάρτιση.  

 
Το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ελλάδας βασίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στον πρώτο πυλώνα των κρατικών συντάξεων του 

διανεµητικού χαρακτήρα µε ποσοστό 98,1% των εισοδηµάτων 

συντάξεων. Το κράτος µέχρι πρόσφατα δεν πρόσφερε ισχυρά κίνητρα για 

να παραµείνει κάποιος στην αγορά εργασίας αλλά αντίθετα όπως θα 

δούµε αναλυτικά παρακάτω µόνο το 15% των ανδρών και το 30% των 

γυναικών αξιοποιούν την γενική περίπτωση για να συνταξιοδοτηθούν. Οι 

µη κρατικοί πυλώνες είναι σχεδόν άφαντοι µε συµπέρασµα οι 

ασφαλισµένοι να µην έχουν λόγο και κίνητρο να παραµείνουν στην 

αγορά εργασίας. Ο Ν.3863/10 που ψηφίστηκε τον Ιούλιου του 2010 

φαίνεται (δεδοµένου ότι δεν έχει αρχίσει να καταβάλει συντάξεις) πως θα 

δηµιουργήσει κίνητρα παραµονής στην αγορά εργασία δεδοµένου ότι η 

αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά µε το µήκος της εργασιακής ζωής και 

θα µειώνει τις παροχές κατά 6% κατ’έτος για αυτούς που θα 

συνταξιοδοτούνται νωρίτερα από τα 65 έτη µε λιγότερα από 40 χρόνια 

εισφοράς. Ο νέος νόµος καθιερώνει ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης τα 

60 σε αντίθεση µε το παλαιό σύστηµα που συχνά επέτρεπε την  

αποχώρηση από την αγορά εργασίας σε αυτήν την ηλικία, µέσω κάποιων 

εξαιρέσεων. Βέβαια οι αλλαγές αυτού του νόµου εάν δεν αφορούσαν 

µόνο τον πρώτο πυλώνα αλλά στην συνεργασία και των τριών πυλώνων, 

(ανάπτυξη δηλαδή επαγγελµατικών συνταξιοδοτικών συστηµάτων) θα 
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δινόντουσαν ακόµη περισσότερα κίνητρα για παραµονής στην αγορά 

εργασίας των ασφαλισµένων διότι θα είχαν επιπλέον κίνητρα για να 

παραµείνουν. 

 
 
 
3.3 “Κανόνες και εξαιρέσεις” για την Ελλάδα 
 

Όπως αναφέραµε προηγουµένως για την Ελλάδα ως ηλικία 

συνταξιοδότησης και για τους άνδρες και για τις γυναίκες είναι τα 65 

χρόνια. Πριν το έτος 2009  ως ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες 

ήταν τα 65 χρόνια και για τις γυναίκες τα 60 χρόνια αντίστοιχα. Αυτός 

όµως ο «κανόνας» της περισσότερες φορές δεν ισχύει γιατί υπάρχει 

µεγάλη διαφορά µεταξύ της θεωρητικής και της πραγµατικής ηλικίας 

συνταξιοδότησης στην πράξη και ειδικότερα για την Ελλάδα όπου όπως 

είδαµε έχει τέσσερα µεγάλα συστήµατα ασφάλισης (ΙΚΑ, ΟΓΑ, 

∆ηµόσιοι υπάλληλοι και Αυτοαπασχολούµενοι) ενώ οι άλλες χώρες 

έχουν ένα. Γύρω από τον «κανόνα» γενικών ορίων υπάρχουν πάρα 

πολλές εξαιρέσεις όπου οι υποψήφιοι συνταξιούχοι επικαλούνται για να 

συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα από αυτό που ορίζει ο κανόνας. Άρα 

µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι για το ΙΚΑ που είναι το κυριότερο 

συνταξιοδοτικό ταµείο στη Ελλάδα ότι ο κανόνας αποτελεί εξαίρεση και 

οι εξαιρέσεις αποτελούν τον κανόνα. (Τήνιος 2010, σελ 303).  

Αυτήν τη διατύπωση θα µας βοηθήσει να την εµπεδώσουµε ο 

παρακάτω πίνακας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Συνταξιοδοτήσεις ΙΚΑ ανά νοµική βάση,2006 και 1997 

(%συνόλου) 

 
 

Πηγή: Τήνιος 2010 σελ 304 

 
 
Ως αποτέλεσµα των εξαιρέσεων όπως φαίνεται στον πίνακα µόνο 

το 15% των ανδρών και το 30% των γυναικών συνταξιοδοτούνται βάση 

αυτού του «κανόνα». Ένα επί πλέον 8% των ανδρών επιλέγουν µειωµένη 

σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών. Ενώ οι παροχές στην περίπτωση αυτή 

της πρόωρης συνταξιοδότησης µειώνονται αναλογιστικά, η αναλογιστική 

µείωση δεν εφαρµόζεται στην κατώτατη σύνταξη. Βλέπουµε  ότι ένα 

ποσοστό πάνω από 40% για τους άνδρες και 16% για τις γυναίκες  

ανήκουν στα ΄΄ βαρέα και ανθυγιεινά ΄΄ επαγγέλµατα µε αποτέλεσµα να 

συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 58 ετών και πιθανόν και νωρίτερα. Επίσης 
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βλέπουµε ότι ένα ποσοστό της τάξεως 6% των ανδρών και 0.5% των 

γυναικών αντίστοιχα υπάγεται σε συντάξεις 35ετίας ή µακράς διάρκειας, 

γεγονός που τους δίνει το δικαίωµα για σύνταξη στα 56 χρόνια. Ένα 

ακόµη στοιχείο που µπορούµε να διακρίνουµε είναι ότι ένα ποσοστό της 

τάξεως 10% (που συµπεριλαµβάνει και άνδρες και γυναίκες µαζί) 

ανήκουν σε µεγάλο αριθµό ειδικών καθεστώτων όπου τους επιτρέπεται 

πολλές φορές να συνταξιοδοτηθούν και πριν την ηλικία 45 ετών (π.χ για 

πιλότους όπου σε ορισµένες κατηγορίες τα ένσηµα µετράνε διπλά). 

Επίσης παρατηρούµε ότι ένα ποσοστό της τάξεως 17% και για τις δυο 

πλευρές υπάγεται στις συντάξεις αναπηρίας. Μπορούµε να διακρίνουµε 

ότι στις δυο αυτές περιόδους δεν άλλαξαν και πολύ τα γεγονότα. Το πιο 

σηµαντικό που παρατηρείται είναι ότι στο πέρασµα από τη µία περίοδο 

στην άλλη οι γυναίκες µοιάζουν περισσότερο µε τους άνδρες (υπάρχουν 

περισσότερες εξαιρέσεις) και υπάρχει µετατόπιση οφθαλµοφανή από την 

«αναλογιστική µείωση» στις «λοιπές ειδικές περιπτώσεις»,αποτέλεσµα 

που έφερε αύξηση στο µερίδιο τους της τάξεως του 30%.                              

Στον δηµόσιο τοµέα δεν υφίστανται όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

µε την έννοια ότι υπάρχει κάποια συγκεκριµένη ηλικία όπου ο 

εργαζόµενος αποχωρεί από την αγορά εργασίας και εισπράττει σύνταξη. 

Ο κρατικός τοµέας έχει πάρα πολλά προνόµια για τους εργαζόµενους 

του. Αποτέλεσµα αυτών των προνοµίων είναι ότι οι ασφαλισµένοι 

µπορούν να κάνουν αίτηση για σύνταξη µε την ελάχιστη περίοδο 

απασχόλησης καθώς πρέπει να συµπληρώσουν ένα ελάχιστο αριθµό ετών 

απασχόλησης (που συνήθως είναι 25 έτη γενικά, σε περίπτωση µητέρων 

είναι 15 έτη αντίστοιχα) και να έχουν συµπληρώσει από το 1990 και µετά 

συγκεκριµένη ηλικία (42 έτη για µητέρες, 50-55 έτη για άνδρες 

αντίστοιχα. Σε µεγάλη συχνότητα οι γυναίκες και σε πιο µικρή 

συχνότητα αντίστοιχα οι άνδρες, κάνουν άσκηση αυτού του δικαιώµατος. 
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Παρατηρούµε δηλαδή ότι η τάση πρόωρης  συνταξιοδότηση 

µέσων των «εξαιρέσεων» ή των «ειδικών ρυθµίσεων» αντί να σηµειώνει 

φθίνουσα πορεία σηµειώνει αύξουσα! 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

                                          
 

Εµπειρική ανάλυση 
 

 
 
4.1 Περιγραφή στοιχείων share και ποία η χρησιµότητα τους.24 
 

Για να µπορέσουµε να εξετάσουµε την φάση της ζωής των 

ανθρώπων καθώς βρίσκονται στον εργασιακό χώρο, την εποχή µετά της 

σύνταξη τους αλλά και την περίοδο της ώριµης τρίτης ηλικίας τους θα 

χρησιµοποιήσουµε στοιχεία του SHARE. Η Έρευνα για την Υγεία, την 

Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη (SHARE)  αποτελεί µια 

βάση δεδοµένων η οποία εµπεριέχει στοιχεία από διαφορετικές χώρες 

αλλά και από διαφορετικούς επιστηµονικούς τοµείς. Αυτή η βάση η 

οποία προσφέρει  πάρα πολλές πληροφορίες που αφορούν τις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων και τον κύκλο ζωής των ανθρώπων άνω των 50 ετών 

για περίπου 45.000 άτοµα έχει διαχρονική µακροσκοπική διάσταση αφού 

παρακολουθεί αυτό το επιλεγµένο δείγµα διαχρονικά. 

Τα δεδοµένα αυτής της έρευνας περιλαµβάνουν οικονοµικές 

µεταβλητές όπως εργασιακή δραστηριότητα, δυνατότητες για εργασία 

µετά την ηλικία συνταξιοδότησης, πηγές εισοδήµατος, περιουσιακά 

στοιχεία, κατανάλωση και χαρακτηριστικά απασχόλησης. Επίσης 

περιλαµβάνει µεταβλητές υγείας όπως παθήσεις, συµπεριφορά υγείας και 

χρήση υποδοµών φροντίδα υγείας. Τέλος εµπεριέχει µεταβλητές 

κοινωνικής υποστήριξης όπως παροχή και λήψη βοήθειας εντός της 

οικογένειας, κοινωνικά δίκτυα υποστήριξης, µεταβιβάσεις εισοδήµατος 

και περιουσιακών στοιχείων, εθελοντικές εργασίες καθώς και 

                                                 
24 Πηγή για την περιγραφή στοιχείων share και ποια η χρησιµότητα τους είναι ιστοσελίδα 4 βλ. 
βιβλιογραφία 
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ψυχολογικές µεταβλητές όπως χαρακτηριστικά ποιότητας ζωής και 

ψυχικής υγείας. 

Το SHARE είναι µία έρευνα όπου ο καθένας  µε την χρήση 

στατιστικών προγραµµάτων (spss, stata η οτιδήποτε άλλο) µπορεί να 

εξετάσει όλα αυτά τα δεδοµένα ή να τα συνδυάσει µεταξύ τους και να 

βγάλει από το πιο απλό µέχρι το πιο σύνθετο αποτέλεσµα. Λογικό είναι 

ότι από χώρα σε χώρα κάποιες καταστάσεις µπορεί και να διαφέρουν 

όπως τα όρια ηλικία συνταξιοδότησης (κανονικής-πρόωρης σύνταξης), η 

υγεία, οι µισθοί, οι δαπάνες και τα λοιπά. 

 Συγκεκριµένα στην έρευνα που έγινε από τον συγγραφέα αυτής 

της εργασίας σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουµε το πλήθος των  

συνταξιούχων ('current job situation') σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα, τα έτη 

συνεισφοράς στο ασφαλιστικό σύστηµα (years contributing to plan, 

pension c1) και τον µέσο χρόνο συνταξιοδότησης (retirement age in 

pension c1) των ανθρώπων που βρίσκονται στο δείγµα µας. Το 

στατιστικό πρόγραµµα που τέθηκε σε λειτουργία είναι το spss και τα 

στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν είναι από τα δεδοµένα του πρώτου 

κύµατος
25. Ειδική έµφαση θα δώσουµε στις χώρες που µας ενδιαφέρουν 

και αναλύθηκαν προηγουµένως (στην ενότητα 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Πρέπει να σηµειωθεί ότι και τα στοιχεία των υπόλοιπων πινάκων σε αυτό το κεφάλαιο ανήκουν 
στα δεδοµένα του πρώτου κύµατος. Τα δεδοµένα του SHARE είναι διαχωρισµένα σε τρία κύµατα. Για 
το πρώτο κύµα η συλλογή των στοιχείων στην Ελλάδα έγινε µεταξύ της χρονολογίας  2004-2005 για 
το δεύτερο κύµα 2007-2008 και το τρίτο κύµα το 2009 αντίστοιχα. 
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4.2 Ενδεικτικά αποτελέσµατα SHARE ανά το σύνολο των χωρών 

 

Ο πίνακας26 που ακολουθεί θα µας δώσει το πλήθος των 

συνταξιούχων ως προς τον πληθυσµό των ατόµων ηλικίας 50+ των 

ακόλουθων χωρών που βρίσκονται στο share. Αυστρία, Γερµανία, 

Σουηδία, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα,  ∆ανία,  Ελβετία, 

Βέλγιο και Ισραήλ. 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 

                                Πλήθος συνταξιούχων ανά χώρα 
 

 
 
Πηγή: υπολογισµοί συγγραφέα από στοιχεία share 

 

 

 

                                                 
26 Η στατιστική απεικόνιση σε αυτόν τον πίνακα προκύπτει από ανάλυση που έγινε σε δείγµα 31.115 
ατόµων. Αναλυτικότερα: Ισραήλ 2.598, Βέλγιο 3.827, Ελβετία 1.004, Ελλάδα 2.898, ∆ανία 1.707, 
Γαλλία 3.193, Ιταλία 2.559, Ισπανία 2.396, Ολλανδία 2.979, Σουηδία 3.053, Γερµανία 3008 και 
Αυστρία 1.893 άτοµα 
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Στον παρακάτω πίνακα θα δούµε τον µέσο χρόνο συνταξιοδότησης 

για τις χώρες που συµπεριλάµβανε και ο προηγούµενος πίνακας. 

 
 

 
 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 
Μέσος χρόνος συνταξιοδότησης 

 

 
Πηγή: υπολογισµοί συγγραφέα από στοιχεία share 

 

Παρατηρούµε ότι ο µεγαλύτερος µέσος χρόνος συνταξιοδότησης 

κοντά στα 65 έτη εµφανίζεται στη Σουηδία, την Ισπανία, την ∆ανία και 

το Ισραήλ. Ο µικρότερος µέσος χρόνος συνταξιοδότησης είναι τα 60,5 

έτη για την Ιταλία και την Γαλλία. Η Ελλάδα εµφανίζει µέσο χρόνο 

συνταξιοδότησης τα 62,6 έτη. Προφανώς αυτό δικαιολογείται από τις 

εξαιρέσεις και τα κίνητρα που υπάρχουν στα ελληνικά συνταξιοδοτικά 

ταµεία όπως έχουµε αναφέρει αναλυτικά παραπάνω για πρόωρη 

συνταξιοδότηση από την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης. 
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Ο πίνακας που ακολουθεί θα µας δώσει το συνολικό µέσο χρόνο 

ετών συνεισφοράς στο ασφαλιστικό πρόγραµµα για τις ακόλουθες χώρες 

όπως είδαµε και πριν. 

 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3  
Έτη συνεισφοράς στο ασφαλιστικό πρόγραµµα 

 

                                            
Πηγή: υπολογισµοί συγγραφέα από στοιχεία share 

 

Από το παραπάνω πίνακα παρατηρούµε ότι µέσος χρόνος 

συνεισφοράς στο ασφαλιστικό πρόγραµµα για όλες τις χώρες είναι 

περίπου τα 30 έτη.  Η ∆ανία µε  39,13 έτη συνεισφοράς κατά µέσο όρο 

στο ασφαλιστικό πρόγραµµα κατέχει την πρώτη θέση στον συγκεκριµένο 

πίνακα. Ύστερα ακολουθούν η Γερµανία, το Βέλγιο και η Ελβετία που 

έχουν κοντά στα 32 έτη συνεισφοράς κατά µέσο όρο στο ασφαλιστικό 

πρόγραµµα. Από την άλλη η  Ελλάδα  έχει τον µικρότερο κατά µέσο όρο 

χρόνο συνεισφοράς µε 24,77 έτη και η Ιταλία έχει 27,37 έτη αντίστοιχα. 
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Αυτό το γεγονός λειτουργεί και σαν συµπέρασµα επαλήθευσης σε όλα 

αυτά που είδαµε για να κατανοήσουµε γιατί τα ποσά συντάξεων της 

Ελλάδα και της Ιταλίας  σε σχέση µε άλλα κράτη είναι χαµηλά. 

Με την βοήθεια του παρακάτω πίνακα θα µπορέσουµε να 

παρακολουθήσουµε το ποσοστό του πληθυσµού των ηλικιωµένων 

ανθρώπων µεταξύ Βορρά, Νότου, Κέντρου και Ελλάδας ξεχωριστά για 

άνδρες και γυναίκες που απασχολείται στην αγορά εργασίας ακόµη αλλά 

και το πόσο γρήγορα θα την εγκαταλείψουν.                               

                             ΠΙΝΑΚΑΣ 4.4 

         Κατάσταση απασχόλησης σε διαφορετικές ηλικίες, 

                                   ανά οµάδα χωρών 

 Άνδρες Γυναίκες 

 Βορράς Κέντρο   Νότος Ελλάδα Βορράς Κέντρο Νότος Ελλάδα 

Ποσοστό πληθυσµού που απασχολείται (%)1 

50 ετών 95,8 93,1 98,8 93,5 87,6 85,4 90,3 82,8 

55 ετών 85,0 86,5 71,4 85,7 84,1 83,5 66,5 54,4 

60 ετών 61,3 49,5 31,2 66,2 68,5 48,2 28,3 34,9 

65 ετών 10,3 12,8 20,3 19,0 11,2 2,8 8,0 3,7 

70 ετών 0,7 0,0 0,1 1,1 0,1 2,1 0,0 0,0 

Ποσοστό πληθυσµού µε ίδια σύνταξη (%)2 

50 ετών 0,5 0,4 0,5 6,5 4,8 3,0 3,1 17,2 

55 ετών 9,1 6,8 26,7 14,3 8,2 6,3 18,9 40,7 

60 ετών 34,3 32,8 57,1 33,9 29,4 39,9 63,2 57,3 

65 ετών 89,7 81,2 76,3 77,9 88,8 96,5 91,1 89,0 

70 ετών 99,3 100,0 99,8 98,9 99,9 97,9 100,
0 

100,0 

Ηλικία (έτη) κατά την οποία το 25%, το 50% και το 75% των ατόµων της ηλικιακής 
κλάσης έχει αποχωρήσει από την απασχόληση 

Το 25% 55 54 53 54 53 53 52 51 

Το 50% 60 60 61 59 58 59 59 56 

Το 75% 66 65 66 65 64 65 64 64 

Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 258 



 95 

 
 
Σηµειώσεις: 
(1)Ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού των ατόµων που είναι σε απασχόληση προς τον 
αριθµό των ατόµων που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή είναι άνεργοι. 
(2)Ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού των ατόµων που έχουν συνταξιοδοτηθεί ως προς 
τον αριθµό των ατόµων που βρίσκονται σε απασχόληση ή είναι άνεργοι. 
 
 

Παρατηρούµε ότι σε όλες τις χώρες σχεδόν όλοι άνδρες στην 

ηλικία 50 ετών εργάζονται εκτός από την Ελλάδα όπου το 6,5% του 

ποσοστού έχει ήδη εγκαταλείψει την εργασία. Στην ηλικία των 55 ετών ο  

Νότος έχει ξεκινήσει την διαδικασία συνταξιοδότησης µε 26,7% έναντι 

του Βορρά µε 9,1%. Οι άνδρες στις χώρες του Βορρά και του Κέντρου 

ξεκινάνε την συνταξιοδότηση µετά τα 60 µε ποσοστό 34,3% και 32,8% 

αντίστοιχα. Επίσης παρατηρούµε ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες σε όλες τις  

χώρες έχουν ξεκινήσει την συνταξιοδότηση τους από την ηλικία των 50 

ετών. Το µεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την κατάσταση το έχει η Ελλάδα 

µε 17,2%. Όσον αφορά τις γυναίκες για τις χώρες του Κέντρου οι 

διαφορές εµφανίζονται µετά την ηλικία των 65 όπου το ποσοστό για 

αποχώρηση της εργασίας είναι 96,5% έναντι 89,7% των ανδρών. Στις 

χώρες του Νότου παρατηρούµε ότι οι γυναίκες έχουν αρχίσει να 

συνταξιοδοτούνται από την ηλικία των 50 ετών µε ποσοστό 3,1% σε 

αντίθεση µε τους άνδρες που έχουν 0,5% αντίστοιχα και επιταχύνονται 

µεταξύ των ηλικιών 55-60 µε ποσοστό 63,2%. Αυτή η κατάσταση όπου 

αλλάζουν τα ποσοστά ανάλογα µε την ηλικία αλλά και το φύλο 

δηµιουργείται από χώρα σε χώρα λόγω των διαφορετικών δικαιωµάτων 

συνταξιοδότησης που υπάρχουν στα συστήµατα συντάξεων. 

Στον πίνακα που ακολουθεί θα δούµε την σύγκριση κατανοµής 

σύνταξης γήρατος των γυναικών ως ποσοστό των ανδρών σε 

συγκεκριµένα σηµεία κατανοµής. 
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                        ΠΙΝΑΚΑΣ 4.5 

                        Σύγκριση κατανοµής σύνταξης γήρατος,  

   ανά φύλο (γυναίκες ως % ανδρών στο σύνολο χωρών SHARE) 

 

Χώρα 25% 50% 75% 90% ∆ιάµεσος 
ανδρών 

Σουηδία 70,0% 73,1% 77,0% 82% €1.340 

∆ανία 108,7% 110,2% 105,9% 99% €833 

Ολλανδία 100,5% 101,6% 90,9% 90% €833 

Γερµανία 41,5% 51,2% 50,0% 53% € 1.269 

Βέλγιο 62,5% 66,1% 72,9% 54% €1.400 

Γαλλία 57,3% 76,2% 60,4% 60% €1.000 

Ελβετία 100,0% 105,1% 100,0% 60% €1.042 

Αυστρία 58,1% 57,9% 61,2% 78% €1.450 

Ιταλία 73,9% 60,5% 51,9% 55% €803 

Ισπανία 84,3% 69,2% 63,8% 61% €600 

Ελλάδα 58,9% 50,4% 50,0% 67% €680 

 

Πηγή: 50+, σελίδα 271 

 

Αυτό που µπορούµε να διακρίνουµε είναι ότι στην Ελλάδα η 

σχέση του κλάσµατος γυναικών/ανδρών είναι σε χαµηλά επίπεδα και 

κυµαίνεται σε διάστηµα µεταξύ 50% - 67%. ∆ηλαδή συµπεράνουµε ότι 

τα ποσά συντάξεων γυναικών είναι πολύ χαµηλότερα από αυτόν των 

ανδρών.  Αυτό συµβαίνει διότι στην Ελλάδα τα ποσοστά απασχόλησης 

των γυναικών είναι σε χαµηλά επίπεδα. Αντίθετα στις χώρες όπως η 

Ελβετία, η ∆ανία και η Ολλανδία τα ποσοστά αυτά σε όλα τα σηµεία της 

κατανοµής είναι αρκετά µεγάλα και κυµαίνονται περίπου στο 100%. 
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Το διάγραµµα που θα δούµε στην συνέχεια θα µας βοηθήσει να 

εξετάσουµε πως διαρθρώνεται το εισόδηµα µεταξύ διαφορετικών χωρών 

στα ηλικιωµένα άτοµα βάση της εργασίας του, της σύνταξη τους εάν 

έχουν αποχωρήσει από την αγορά εργασίας αλλά και από άλλες πηγές 

που κυρίως είναι από ατοµικές αποταµιεύσεις αλλά και από την 

κοινωνική εµβέλεια της κοινωνίας. 

                                                      

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.6 

∆ιάρθρωση εισοδήµατος, ανά οµάδα χωρών 

κατά πηγή (SHARE,50+ ετών)                   

 
   Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 250 

                                            

Παρατηρούµε ότι στις ηλικίες πάνω από 65 ετών οι Ηπειρωτικές 

χώρες καθώς και οι χώρες του Βορρά έχουν πολύ περισσότερα 

εισοδήµατα στην κατηγορία λοιπών πηγών µε ποσοστά της τάξεως 

13,9% και 12,4% αντίστοιχα έναντι των ηλικιών 50-64 µε ποσοστά της 

τάξεως 6,9% και 7,1% αντίστοιχα.  Αυτό εξηγείται στο ότι οι άνθρωποι 

δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στις αποταµιεύσεις  από τις υπόλοιπες 
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χώρες και ότι οι κοινωνίες αυτών των χωρών είναι πιο ισχυρές. Στις 

ηλικίες 50-64 ετών στις Νότιες χώρες αλλά και στην Ελλάδα 

χαρακτηριστικό είναι ότι τα άτοµα λαµβάνουν εισόδηµα από συντάξεις 

µε ποσοστά 32,4% και 30,8% αντίστοιχα, µια διαφορά δηλαδή της 

τάξεως του 10% σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Τα άτοµα αυτά δίνουν 

µεγάλη σηµασία στις συντάξεις (όπως είδαµε και σε παραπάνω πίνακα), 

γιατί αποχωρούν από την αγορά εργασίας νωρίτερα από οπουδήποτε 

αλλού. 

 

4.3 Ενδεικτικά αποτελέσµατα SHARE ανά ταµείο 

 

Όσο αναφορά το ελληνικό σύστηµα ασφάλισης καταφέρνει να 

είναι µονολιθικό αφού αποτελείται κατά ποσοστό άνω του 98% από 

συντάξεις του πρώτου πυλώνα αλλά και κατακερµατισµένο γιατί οι 

συντάξεις διατίθενται από πανσπερµία φορέων.(Τήνιος 2010). Η 

ασφαλιστική κάλυψη των διαφόρων επαγγελµατικών οµάδων διαφέρει 

ως προς την έκταση δικαιωµάτων, τον αριθµό φορέων, τις 

συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις και την πηγή εσόδων.27  

Τα διαγράµµατα που θα ακολουθήσουν θα µας δείξουν τα ποσοστά 

ατόµων  απασχόλησης σε σύγκριση µε τα ποσοστά της σύνταξης και για 

τα δύο φύλα στην Ελλάδα.                                       

                                      
                                     
 
                           
 
 

                                                 
27 Στην συνέχεια τα ακόλουθα διαγράµµατα και πίνακες που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτήν την 

ενότητα αποτελούν µια περίληψη από το βιβλίο  (Λυµπεράκη, Τήνιος και Φιλαλήθης (2009), σελ 259-

269) ) 
 



 99 

 
 
 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 
(%) ανδρών ηλικίας 50-70 σε απασχόληση και σε σύνταξη 

 

     

              Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 259 

 

Το ποσοστό απασχόλησης εάν και έχει πτωτική πορεία βλέπουµε 

σε κάποια σηµεία όπως στις ηλικίες 60 και 63 αντίστοιχα να αυξάνεται. 

Σηµαντική πτώση φαίνεται να υπάρχει στις ηλικίες 58 και 60 αντίστοιχα. 

Αυτό µπορεί να συµβαίνει γιατί υπάρχουν διαφορετικές ρυθµίσεις ανά 

ταµείο, διαφορετικά δικαιώµατα για την ηλικία συνταξιοδότησης όπως 

(βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, ελάχιστη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, 

κλπ). 

 
 
                               ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 
(%) γυναικών ηλικίας 50-70 σε απασχόληση και σε σύνταξη 
 

                    

                   Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 260 
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Τα ποσοστά απασχόλησης και συνταξιοδότησης γυναικών 

βλέπουµε ότι έχουν πιο πολλές αυξοµειώσεις από τους άνδρες. Κρίσιµες 

ηλικίες για τις γυναίκες είναι η ηλικία των 50 (µειωµένη σύνταξη για 

µητέρες ανήλικων παιδιών), η ηλικία των 55 (πλήρη σύνταξη για 

µητέρες), η ηλικία των 60 και 65 όπου έχουµε  πλήρη σύνταξη για τις 

γυναίκες του ΙΚΑ και του ΟΓΑ αντίστοιχα.  

Άρα αυτό που έχει απόλυτη σχέση µε το πότε θα 

συνταξιοδοτηθούν οι άνθρωποι είναι τα διάφορα κίνητρα και δικαιώµατα 

που υπάρχουν σε κάθε ταµείο. Η έξοδος από την αγορά εργασίας είναι 

διαφορετική από τα ταµείο σε ταµείο. Αυτό µπορούµε να το 

επιβεβαιώσουµε και στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ4.7                                                                                 
(%) πληθυσµού που παραµένει στην απασχόληση,  
           ανά ταµείο, φύλο, ηλικιακή οµάδα     

 

Ελλάδα Άνδρες Γυναίκες 

Ηλικία ΙΚΑ    ΟΑΕΕ 
ή ΟΓΑ 

∆ηµόσιο ή 
άλλο 

ΙΚΑ ΟΑΕΕ 
ή ΟΓΑ 

∆ηµόσιο ή          
άλλο 

50-54 91,9 98,9 88,5 76,0 94,4 70,2 

55-59 72,5 96,9 62,4 50,4 81,4 53,0 

60-64 27,8 74,1 35,7 20,3 66,9 26,6 

65-70 5,3 12,9 11,0 1,3 2,1 0,0 

Πηγή: ζωή 50+, σελίδα 261 

 
 

Παρατηρούµε ότι ταχύτερα από την αγορά εργασίας αποχωρούν τα 

άτοµα που εργάζονταν στο δηµόσιο, µετά αυτοί που είχαν ένσηµα στο 

ΙΚΑ και τέλος οι απασχολούµενοι οι οποίοι έχουν ποσοστά απασχόλησης 

στην ηλικία 65-70 ετών της τάξεως 12,9% για τους άνδρες και 2,1% για 

τις γυναίκες. 
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Για να εξετάσουµε το ύψος σύνταξης που αντιστοιχεί σε κάθε 

άτοµο αναλογικά µε το ταµείο του θα χρησιµοποιήσουµε τον παρακάτω 

πίνακα που έχει ξεχωρίσει την κατανοµή του ποσού της σύνταξης  σε 

χαµηλοσυνταξιούχους (25%), σε µεσαίους συνταξιούχους (50%) και σε 

υψηλοσυνταξιούχους που αντιστοιχεί στο 75%. (Τήνιος 2009) 

 

                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8 
            Σύγκριση κατανοµής µηνιαίου εισοδήµατος από 
                         σύνταξη γήρατος ανά ταµείο 

    

      

                            

 

  

 

 

 

 

             Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 263 

Σηµείωση: Οι εκτιµήσεις για τη σχετική θέση που παρουσιάζονται στην  

τέταρτη στήλη προκύπτουν ως εξής: διάµεσος µηνιαίας σύνταξης του κάθε 

ταµείου διά τη διάµεσο µηνιαίας σύνταξης του συνόλου ατόµων που 

λαµβάνουν σύνταξη (π.χ., για το ΙΚΑ είναι 1000/ 900 = 119). 

 

Όπως στον προηγούµενο πίνακα είδαµε τις διαφορές στις ηλικίες 

συνταξιοδότησης µεταξύ των ταµείων έτσι και εδώ παρατηρούµε τις 

διαφορές µεταξύ αυτών, στα ποσά που διαθέτουν στους συνταξιούχους. 

Για την ανισότητα των συντάξεων ευθύνονται οι διάφορες γενναιοδωρίες 

των ταµείων. ∆ηλαδή το σύστηµα των πολλαπλών ταµείων αντιµετωπίζει 

Μηνιαία 
σύνταξη 

Ύψος σύνταξης που αντιστοιχεί σε 
διαφορετικά σηµεία της κατανοµής 

Σχετική 
θέση 
(∆ιάµεσος 
συνόλου = 
100) 

Σύνταξη 75%/ 
Σύνταξη 25% 
(Σύνταξη 25% = 
100) Ταµείο 25% 50% 

(∆ιάµεσος) 
75% 

ΙΚΑ 510 620 1.000 119,2 1% 

ΟΓΑ 230 259 300 49,8 130 

ΟΑΕΕ 440 600 791 115,4 179 

∆ηµόσιο 800 1.000 1.333 192,3 166 

Άλλο 700 1.000 1.300 192,3 185 

Σύνολο 288 520 900 100,0              312 
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άτοµα µε όµοια χαρακτηριστικά µε διαφορετικό τρόπο. Παρατηρούµε ότι 

το ταµείο του δηµοσίου προσφέρει στους συνταξιούχους του τα 

µεγαλύτερα ποσά σύνταξης από όλα τα υπόλοιπα ταµεία και σε όλα τα 

επίπεδα της κατανοµής. Αντίθετα το ταµείο που δίνει τα µικρότερα ποσά 

µε σηµαντική διαφορά από τα υπόλοιπα είναι του ΟΓΑ. 

Ο πίνακας που ακολουθεί θα µας δώσει το ποσό των συντάξεων 

στα διαφορετικά ταµεία, ξεχωριστά για κάθε φύλο. 

 

                                  ΠΙΝΑΚΑΣ 4.9 
               Σύγκριση κατανοµής σύνταξη γήρατος ,  
                   ανά φύλο και ταµείο (ευρώ/µήνα) 
 

 

 

 

 

                                                                      

Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 269 

Σηµείωση: Οι εκτιµήσεις για τη σχετική θέση που παρουσιάζονται στην 

τέταρτη στήλη προκύπτουν ως εξής: διάµεσος µηνιαίας σύνταξης του κάθε 

Κατανοµή 
µηνιαίας 
σύνταξης 
γήρατος 
(€) 

Άνδρες Γυναίκες 

ΙΚΑ ΟΓΑ ή 
ΟΑΕΕ 

∆ηµόσι

ο ή 
άλλο 

Σύνολο ΙΚΑ ΟΓΑ ή 
ΟΑΕΕ 

∆ηµόσιο ή 
άλλο 

Σύνολο 

25% 520 259 833 440 428 230 600 259 

50% 700 310 1.100 680 510 259 800 343 

75% 1.000 583 1.400 1.100 620 300 1.000 550 

Μέσος όρος 858 465 1.170 824 628 328 856 487 

Σχετική 
µε το 
σύνολο

1
 

102,9  45,6 161,8 100,0 148,7 75,5 233,2 100,0 

Σχέση σύνταξης γυναικών-ανδρών (%) 

25% 82,3 88,8 72,0 58,9     

50% 72,9 83,5 72,7 50,4     

75% 62,0 51,5 71,4 50,0     

Μέσος όρος 73,2 70,5 73,2 59,1     
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ταµείου   διά τη διάµεσο µηνιαίας σύνταξης του συνόλου ατόµων που 

λαµβάνουν σύνταξη   (π.χ„ για το ΙΚΑ είναι 1000/900 = 119).  

 

Βλέπουµε ότι οι συντάξεις των γυναικών σε σχέση µε των ανδρών 

στο σύνολό τους είναι πιο χαµηλές. Ο µέσος όρος των γυναικών 

συντάξεων είναι περίπου στο 60% αυτών των ανδρών. ∆ιαφορές µεταξύ 

γυναικών και ανδρών στα ποσά που λαµβάνουν ως σύνταξης υπάρχουν 

διότι οι γυναίκες βρίσκονται στον εργασιακό χώρο για λιγότερα έτη λόγω 

κάποιων εξαιρέσεων (όπως µητέρες ανηλίκων και λοιπά), οι άνδρες 

εισπράττουν οικογενειακά επιδόµατα και προσαυξήσεις για εξαρτώµενα 

µέλη καθώς και υπάρχει µικρότερη εκπροσώπηση γυναικών στην 

επικουρικά ασφάλιση. 

Ο πίνακας που ακολουθεί θα µας βοηθήσει να εξετάσουµε τα 

εισοδήµατα εργασίας για τις ίδιες κατηγορίες ασφαλισµένων που 

εµφανίστηκαν στον προηγούµενο πίνακα. (Τήνιος 2009) 

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 4.10 
                     Σύγκριση κατανοµής µηνιαίου εισοδήµατος από 
                                         εργασία ανά ταµείο  

Μηνιαίο 
εισόδηµα 
από 

εργασία 

Κατανοµή µηνιαίου εισοδήµατος από 
την κύρια εργασία 

Σχετική 
θέση (∆ιάµεσος 
συνόλου = 
100)1 

Εισόδηµα 75%/ 
Εισόδηµα 25% 

(Εισόδηµα 25% = 
100) 

Ταµείο 25% 50% 
(∆ιάµεσος) 

75% 

ΙΚΑ 700 900 1.300 75,0 185,7 

ΟΓΑ 350 800 1.200 66,7 342,9 

ΟΑΕΕ 900 1.500 2.000 125,0 222,2 

∆ηµόσιο 1.100 1.400 1.500 116,7 136,4 

Άλλο 1.100 1.600 2.500 133,3 227,3 

Σύνολο 800 1.200 1.900 100,0 237,5 

«Συνθετικά ποσοστά αναπλήρωσης» (Σύνταξη/εισόδηµα εργασίας)2
 

ΙΚΑ 72,9% 68,9% 76,9%   

ΟΓΑ 65,7% 32,4% 25,0%   
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Πηγή: Ζωή 50+, σελίδα 265 

Σηµείωση:1) Οι εκτιµήσεις για τη σχετική θέση που παρουσιάζονται στην  

τέταρτη στήλη προκύπτουν ως εξής: διάµεσος µηνιαίας σύνταξης του κάθε 

ταµείου διά τη διάµεσο µηνιαίας σύνταξης του συνόλου ατόµων που 

λαµβάνουν σύνταξη (π.χ., για το ΙΚΑ είναι 1000/ 900 = 119). 2)«Ποσοστό 

αναπλήρωσης»=(σύνταξη από πίνακα προηγούµενο/εισόδηµα εργασίας» 

 

Από το πρώτο µέρος του πίνακα παρατηρούµε ότι τα άτοµα που 

εισπράττουν κάθε µήνα τα µεγαλύτερα εισοδήµατα είναι αυτοί των  

λοιπών ταµείων (κυρίως ∆ΕΚΟ) σε όλα τα επίπεδα της κατανοµής. 

Ενδιαφέρον είναι το εύρος της διακύµανσης των εισοδηµάτων είναι 

µικρότερο από το εύρος διακύµανσης των συντάξεων. Το δεύτερο µέρος 

του πίνακα αναφέρεται στα ποσοστά αναπλήρωσης, στο πόσο µεγάλη 

είναι η σύνταξη που εισπράττουν οι σηµερινοί συνταξιούχοι σε σχέση µε 

το εισόδηµα των ατόµων  συγκεκριµένης κατηγορίας που εργάζονται 

σήµερα. Παρατηρούµε ότι οι συντάξεις είναι υψηλότερες σε σχέση µε τα 

εισοδήµατα για τους φτωχότερους στα ταµεία  ΟΓΑ και ΟΑΕΕ ενώ στο 

ταµείο του δηµοσίου και του ΙΚΑ τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται 

ανάλογα µε το εισόδηµα, κυρίως για τους οικονοµικά ευκατάστατους. 

 

4.4 Σύνοψη αποτελεσµάτων  

 

Συνοψίζοντας την έρευνα µας καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι 

τα συστήµατα συνταξιοδότησης και τα ταµεία ασφάλισης επηρεάζουν 

πολύ την συµπεριφορά των ανθρώπων ως προς την ηλικία που θα 

ΟΑΕΕ 48,9% 40,0% 39,6%   

∆ηµόσιο 72,7% 71,4% 88,9%   

Άλλο 63,6% 62,5% 52,0%   

Σύνολο 36,0% 43,3% 47,4%   
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συνταξιοδοτηθούν. Αυτό συµβαίνει και µεταξύ χώρων µε διαφορετικά 

συστήµατα συνταξιοδότησης ως προς τους πυλώνες σύνταξης που 

χρησιµοποιούν αλλά και µεταξύ ασφαλιστικών ταµείων µέσα στην ίδια 

χώρα. Συγκεκριµένα διαπιστώσαµε µεγάλη διαφορά αρχικά στον χρόνο 

που συνταξιοδοτούνται τα άτοµα και δεύτερον στα έτη συνεισφοράς στο 

ασφαλιστικό σύστηµα µεταξύ Ελλάδας και ∆ανίας. Οι εργαζόµενοι στην 

Ελλάδα συνταξιοδοτούνται πιο γρήγορα από τους αντίστοιχους στην 

∆ανία διότι το κράτος δεν τους δίνει ισχυρά κίνητρα παραµονής στην 

αγορά εργασίας καθώς τα ποσά σύνταξης δίνονται κατά 98,1% από τον 

πρώτο πυλώνα.(κρατικές συντάξεις). Στην Ελλάδα και στην Ιταλία τα 

άτοµα δίνουν βάση στα εισοδήµατα της σύνταξης καθώς αποχωρούν από 

την αγορά εργασίας νωρίτερα από ότι στην ∆ανία η οποία επειδή έχει  

ισχυρή κοινωνία και ανεπτυγµένο δεύτερο πυλώνα σύνταξης τα άτοµα 

δίνουν µεγαλύτερη βάση στην αποταµίευση. 

Όσον αφορά τα πολλαπλά ταµεία ασφάλισης στην Ελλάδα 

διαπιστώσαµε ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές στον τρόπο που 

αντιµετωπίζουν τους εργαζόµενους τους ως προς τα όρια ηλικίας 

αποχώρησης από την αγορά εργασίας και τα ποσά σύνταξης που θα 

λάβουν. Υπάρχουν πολλά κίνητρα και ρυθµίσεις ξεχωριστά σε κάθε 

ταµείο το οποίο έχει αποτέλεσµα τα άτοµα να συµπεριφέρονται τελείως 

διαφορετικά. Συγκεκριµένα το ταµείο του δηµοσίου  δίνει τα µεγαλύτερα 

ποσά σύνταξης στους ασφαλισµένους τους και το ταµείο του ΟΓΑ τα 

λιγότερα. Παρατηρούµε ότι ταχύτερα από την αγορά εργασίας 

αποχωρούν τα άτοµα που εργάζονταν στο δηµόσιο, µετά αυτοί που είχαν 

ένσηµα στο ΙΚΑ και τέλος οι αυτοαπασχολούµενοι. Τέλος οι γυναίκες 

παίρνουν πιο χαµηλές συντάξεις από τους άνδρες διότι έχουν λιγότερα 

έτη συνεισφοράς ασφάλισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 
 

Συµπεράσµατα 
 

 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας στο κεφάλαιο τέσσερα µας 

έδειξαν λίγο έως πολύ ότι υπάρχουν διαφορές στα συνταξιοδοτικά 

συστήµατα σε κάθε κράτος-µέλος της Ευρώπης αλλά και διαφορές 

µεταξύ των ασφαλιστικών ταµείων µέσα στην κάθε χώρα. Η Ελλάδα και 

η Ιταλία οι οποίες ανήκουν κατά τα λεγόµενα του Sapir στο µεσογειακό 

µοντέλο συµπεριφέρονται περίπου το ίδιο σε αντίθεση µε χώρες που 

βρίσκονται άλλα µοντέλα. Τα άτοµα στις χώρες αυτές έχουν τον 

µικρότερο µέσο χρόνο συνταξιοδότησης γύρω στα 60 έτη και ο µέσος 

όρος στα έτη συνεισφοράς στα ασφαλιστικά προγράµµατα είναι πολύ 

χαµηλότερος σε σχέση µε τις χώρες που ανήκουν σε άλλα γεωγραφικά 

µοντέλα µε σηµαντική διαφορά αυτής της ∆ανίας (σκανδιναβικό 

µοντέλο) όπου το µέσο όρο ετών συνεισφοράς είναι περίπου 39 έτη. 

Τέλος είδαµε ότι τα ποσοστά απασχόλησης της Ελλάδας για άτοµα 

ηλικίας 50+ και για άνδρες και για γυναίκες είναι πολύ χαµηλότερα από 

τις υπόλοιπες χώρες, κυρίως αν τα συγκρίνουµε µε τα ποσοστά των 

ατόµων που ζούνε στις Βόρειες (π.χ ∆ανία) και Κεντρικές χώρες της 

Ευρώπης καθώς και ότι η Ελλάδα και οι χώρες που βρίσκονται νότια της 

Ευρώπης δίνουν µεγαλύτερη σηµασία στα εισοδήµατα της σύνταξης σε 
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αντίθεση µε Βόρειες και Ηπειρωτικές χώρες όπου δίνουν µεγάλη έµφαση 

στη αποταµίευση. Στα ασφαλιστικά ταµεία της Ελλάδας διακρίνουµε 

πολλές διαφορές όσο αναφορά την συµπεριφορά των δύων φύλων που 

βρίσκονται σε κάθε ταµείο, διαφορετικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

(όπως ΒΑΕ, µητέρες µε ανήλικα παιδιά, κ.α)  και διαφορετικές απονοµές 

συντάξεων ως εισόδηµα σε ασφαλισµένους µε ίδια κριτήρια. Η 

ανισότητα των συντάξεων συµβαίνει γιατί το κάθε ταµείο λειτουργεί 

διαφορετικά ως προς τους κανονισµούς που έχει και τις γενναιοδωρίες 

που παρέχει.  

Όπως είδαµε η γήρανση του πληθυσµού δηµιουργεί σοβαρά 

προβλήµατα στην βιωσιµότητα των ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών 

ταµείων µε βασικό στοιχείο ότι υπάρχει δυσαναλογία στις γενεές που 

εισέρχονται και εξέρχονται από αυτά. Από πίνακες του πρώτου 

κεφαλαίου διαπιστώσαµε ότι ο δηµογραφικός δείκτης (άτοµα 65+/άτοµα 

15-64) όλο και αυξάνεται, τα άτοµα πλέον παίρνουν σύνταξη για 

περισσότερο χρονικό διάστηµα, η σχέση ασφαλισµένου/συνταξιούχου 

συνεχώς δυσχεράνει και οι µελλοντικές συνταξιοδοτικές δαπάνες 

αυξάνονται λίγο ή πολύ σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Το µέγεθος των προβληµάτων όλων αυτών που αφορούν το 

ασφαλιστικό είναι τόσο µεγάλο που δεν µπορεί να επιλυθεί µε µέτρα που 

αφορούν µόνο χαρακτηριστικά της συνταξιοδότησης (όρια ηλικίας, 

συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις κ.λ.π) αλλά χρειάζεται συνδυασµό µε την 

αύξηση της απασχόλησης (τόσο των νέων όσο και των ηλικιωµένων) και 

των επενδύσεων. Απαιτείται συνδυασµός λύσεων ώστε το κόστος είτε να 

µετριαστεί είτε να επιµεριστεί µε τρόπο ευρύτερο και πιο δίκαιο. Ένας 

τρόπος που µπορεί να επιτευχθεί αυτό είναι ή εισαγωγή του δεύτερου και 

τρίτου πυλώνα στα ασφαλιστικά συστήµατα.  

Ένα σύστηµα πολλαπλών πυλώνων βοηθάει στην επιτάχυνση της 

διασποράς του κινδύνου της γήρανσης του πληθυσµού. Οι τρείς πυλώνες 
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είναι διαφορετικοί στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν αλλά ο 

συνδυασµός και των τριών µαζί σε ένα ασφαλιστικό σύστηµα θα 

βοηθήσει στο να µειώσει τον κίνδυνο που θα αντιµετωπίσει ο κάθε 

ασφαλισµένος διότι το εισόδηµα του για την σύνταξη που θα λάβει δεν 

θα εξαρτάται από µια πηγή µόνο. Συγκεκριµένα τα διανεµητικά 

συστήµατα είναι εκτεθειµένα στις δηµογραφικές εξελίξεις και παρέχουν 

υψηλό δείκτη κοινωνικής προστασίας σε όλα τα στρώµατα του 

πληθυσµού ενώ τα κεφαλαιοποιητικά δεν κινδυνεύουν τόσο από την 

γήρανση του πληθυσµού, είναι ανταποδοτικά αλλά κινδυνεύουν όσο 

αναφορά το ύψος της τελικής απόδοσης τους. (Καραβίτης (2010), 

Ζερβού (2009), Τήνιος (2011)) 

Πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως η ∆ανία και η Αγγλία  οι οποίες 

αντιµετωπίζουν και αυτές όπως η  Ελλάδα το πρόβληµα της γήρανσης 

του πληθυσµού έχουν διαµορφώσει το ασφαλιστικό τους σύστηµα βάσει 

και των τριών ασφαλιστικών πυλώνων εδώ και πολύ καιρό. Σκοπός 

αυτού του συνδυασµού είναι να µετατοπίσουν ένα µέρος των 

αυξανόµενων δαπανών στον ιδιωτικό τοµέα και να ελαφρύνουν λίγο ή 

πολύ τον δηµόσιο τοµέα. Σε αυτό το γεγονός ακολούθησε και η Ιταλία, 

όπου µε την µεταρρύθµιση “Amato” το έτος 1992,  επιδίωξε να 

εναρµονίσει τις συνταξιοδοτικές παραµέτρους ενώ µε  την µεταρρύθµιση 

“Dinni” το έτος 1995 προχώρησε σε δοµικές αλλαγές που θα αρχίσουν να 

έχουν επιπτώσεις στους εργαζόµενους που αποσύρονται  από τον χώρο 

εργασίας µετά το έτος του 2017 ή αργότερα.(Ζερβού (2009))  

∆εδοµένου, της ύπαρξης ενός υποχρεωτικού δεύτερου πυλώνα 

επαγγελµατικής ασφάλισης χρηµατοδοτούµενο από το κεφαλαιοποιητικό 

σύστηµα καθώς και την υποχρεωτική είσοδο των νέων εργαζόµενων στο 

νέο διανεµητικό σύστηµα όπου ο ίδιος ο ασφαλισµένος θα κρίνει για το 

πότε θα αποσυρθεί από την εργασία και δεδοµένου ότι θα γίνει 

νοικοκύρεµα στο παλαιό σύστηµα που παραµένουν οι παλαιοί 
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συνταξιούχοι, η Ιταλία µπορεί να µην έχει λύσει τελείως το πρόβληµα 

του ασφαλιστικού της αλλά έχει τοποθετήσει τις βάσεις για την 

διαδικασία επίλυσης του. ∆ηλαδή, µε τις µεταρρυθµίσεις αυτές που 

προωθήθηκαν στην Ιταλία φαίνεται να αλλάζουν τελείως τα κίνητρα που 

ο ασφαλισµένος θα αποφασίσει να βγει σε σύνταξη, δίνει την εντύπωση 

της αύξησης στην κεφαλαιαγορά εξασφαλίζοντας πρώτον νέα κεφάλαια 

για παραγωγικές επενδύσεις και δεύτερον την αναπλήρωση των 

εισφορών που  κατευθύνονταν στην πληρωµή συντάξεων πριν την 

µετάβαση σε κεφαλαιοποιητικό σύστηµα. Ακόµα, συνδυάζουν την 

εικόνα µιας νέας αρχής όπου µπορεί το σύστηµα να ξανακερδίσει την 

εµπιστοσύνη του νέου ασφαλισµένου ο οποίος καλείται ούτως η άλλως 

να πληρώσει το λογαριασµό, και προσφέρουν ένα πιστευτό σενάριο για 

το πώς θα αντιδράσει η χώρα στην περίπτωση δηµογραφικής 

επιδείνωσης.(Τήνιος (2010)) 

Στην Ελλάδα το σύστηµα άλλαξε µε τον Ν.3863/10. Ένα από τα 

πρώτα µέτρα που προέβλεπε το Μνηµόνιο σε συνεργασία της Ελληνικής 

Κυβέρνησης ήταν ο νόµος αυτός που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2010. 

Σύµφωνα µε αυτόν το νόµο το συνταξιοδοτικό σύστηµα της Ελλάδας 

φαίνεται να αλλάζει µε στόχο την µακροχρόνια βιωσιµότητα του, την 

απλούστευση του και να θέτει βάσεις για  αύξηση της συµµετοχής στην 

απασχόληση. Σηµαντικός σκοπός αυτών των αλλαγών είναι να µειώσουν 

της δαπάνες για συντάξεις έως το 2060 σε τέσσερις µε έξι µονάδες του 

ΑΕΠ από 12,5 µονάδες που βρίσκονται σήµερα. Κάποιες σηµαντικές 

αλλαγές αυτής της µεταρρύθµισης αφορούν: 

• Ηλικία συνταξιοδότησης. Πλέον απαιτούνται 40 χρόνια 

εισφοράς για πλήρη σύνταξη και η ελάχιστη ηλικία για να 

συνταξιοδοτηθεί κάποιος είναι τα 60 έτη σε αντίθεση µε το 

παλαιό σύστηµα που µπορούσε κάποιος να αποσυρθεί πολύ 

νωρίτερα από αυτή την ηλικία. 
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• Ποσοστά αναπλήρωσης. ∆ηµιουργούνται κίνητρα παραµονής 

στην εργασία επειδή η αναπλήρωση αυξάνεται αναλογικά µε 

τον εργασιακό βίο κάθε ασφαλισµένου και προτείνονται νέα  

σχήµατα ποσοστών αναπλήρωσης  µειωµένα βέβαια σε 

σύγκριση µε τα παλαιά που θα ισχύουν για όλους τους 

εργαζοµένους για κάθε ταµείο. 

• Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα. Ο νέος νόµος ζητάει την 

επανεξέταση των προϋποθέσεων για την συγκεκριµένη 

κατηγορία ασφάλισης για να µειωθούν οι περιπτώσεις που 

ανήκουν σε αυτήν. 

• Υπολογισµός ασφαλιστέου εισοδήµατος. Πλέον το πόσο της 

σύνταξης που λαµβάνει κάποιος θα εξαρτάται από όλο το 

µήκος της εργασιακής ζωής του και όχι  τα καλύτερα 5 χρόνια 

από τα τελευταία 10 αντίστοιχα. 

• Απλούστευση. Η καινούρια µεταρρύθµιση προχώρησε σε 

ενσωµάτωση δεκατριών ασφαλιστικών ταµείων σε τρία. 

Συγκεκριµένα για αυτούς που εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα, 

τους αυτοτελούς απασχολούµενους και τις λοιπές κατηγορίες 

εργαζοµένων τους ενσωµάτωσε σε ένα ασφαλιστικό ταµείο. 

• Τιµαριθµοποίηση συντάξεων. Θα αναπροσαρµόζονται οι 

συντάξεις µε το νέο νόµο σύµφωνα µε τον πληθωρισµό και όχι 

βάσει της εξέλιξης των µισθών όπως γίνεται σήµερα. 

• ∆ικλίδα ασφαλείας. Εάν δεν καταφέρουν όλες αυτές οι 

αλλαγές την επίτευξη του στόχου ώστε να µειώσουν τις 

µονάδες των συνταξιοδοτικών δαπανών στο επιθυµητό 

αποτέλεσµα τότε θα υπάρξει Υπουργική Απόφαση για 

επιπλέον διορθωτικές κινήσεις στην βασική και επικουρική 

σύνταξη.  
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Πηγή: IMF 2010c, σελ 11 

 

Όµως παρόλα αυτά, οι αλλαγές αυτές,  αφορούν µόνο τον πρώτο 

πυλώνα. ∆εν  υπήρξε καµία συνεργασία αντιµετώπισης του προβλήµατος 

µέσω του συστήµατος πολλαπλών πυλώνων. 

 Σύµφωνα µε τον Barr σε ένα άρθρο του (Barr(2002)) δίνει µια 

γενική κατεύθυνση ότι οι συντάξεις του πρώτου πυλώνα πρέπει να 

βελτιστοποιηθούν και όχι να ελαχιστοποιηθούν και η διαχρονική 

κατανάλωση να εξοµαλυνθεί λαµβάνοντας υπ' όψη το υπάρχον επίπεδο 

ανάπτυξης του ασφαλιστικού συστήµατος, τους δηµοσιονοµικούς 

περιορισµούς και τις πολιτικές επιλογές, ορίζοντας µε τον τρόπο αυτό το 

ρόλο και το µέγεθος των δύο άλλων πυλώνων.  

Εποµένως η Ελλάδα η οποία έχει έναν ώριµο και σε πολύ µεγάλη 

έκταση πρώτον πυλώνα το πρώτο πράγµα που πρέπει να µεριµνήσει  

είναι να καταφέρει να καταστήσει αυτόν το πυλώνα βιώσιµο. Σε αυτό 

ενδεχοµένως θα βοηθήσουν οι µεταρρυθµίσεις του Ν.3863/10 αλλά  από 

την άλλη δεν θα πρέπει αυτός ο νόµος να σηµατοδοτήσει το τέλος της 

ασφαλιστικής µεταρρυθµίσεις  αλλά την «αρχή µιας νέας εποχής». 

Πρώτον γιατί αυτός ο νόµος δεν περιλαµβάνει ένα συνταξιοδοτικό 

σύστηµα συνεργασίας πολλαπλών πυλώνων όπως αναφέραµε 

προηγουµένως και δεύτερον γιατί δεν υπάρχουν ακόµα καταγεγραµµένα 

κάποια αποτελέσµατα (ή ενδείξεις) τα οποία θα µας κάνουν να 

συµπεράνουµε ότι αυτό ο νόµος τελικά πέτυχε το σκοπό για τον οποίο 

ψηφίστηκε.  

Εν κατακλείδι ένα επιθυµητό και πολλά υποσχόµενο «σενάριο» για 

την ασφαλιστική µεταρρύθµιση στην Ελλάδα αφού αρχικά υπάρξει µια 

ουσιαστική ενηµέρωση για την τωρινή κατάσταση προς όλους και 

ειδικότερα στους πολίτες αυτής της χώρας είναι: 



 112 

• Πρώτον το υπάρχον σύστηµα να επανεξεταστεί και να 

αναδιοργανωθεί για να καταφέρει να γίνει αναλογιστικά 

πιο δίκαιο µεταξύ των γενεών και να µπορέσει να 

δηµιουργήσει εάν όχι πλουσιοπάροχες (λόγω των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει) τουλάχιστον προσιτές 

συνθήκες διαβίωσης στα άτοµα που εξέρχονται από την 

αγορά εργασίας.  

• ∆εύτερον το ασφαλιστικό σύστηµα πρέπει να  βασιστεί 

σε συνδυασµό των τριών πυλώνων όπου οι συντάξεις 

των ατόµων θα προέρχονται από εναλλακτικές πηγές και 

το ύψος των ποσών αυτών θα εξαρτώνται εν µέρει από 

τους ίδιους ανάλογα µε το τί εισόδηµα επιθυµούν να 

λαµβάνουν µε τα το τέλος του εργασιακού βίου τους. 

(όπως συντάξεις που παρέχονται από επαγγελµατικά 

ταµεία ή παροχές από ιδιωτική ασφάλιση)  
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