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ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 

ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

--------------------------------------- 

 
ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

ΣΥΣΤΗΜΑ 
& ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

 

Μετά την ληστεία των αποθεματικών  των Ταμείων  όλα τα 

προηγούμενα χρόνια (ιδιαίτερα την περίοδο 1950-1980 όπου όλα 
τα αποθεματικά ατόκως τα εκμεταλλευόταν οι τράπεζες, μέχρι το 

χρηματιστήριο και τα ομόλογα σήμερα),   τα τελευταία χρόνια  
επιθέσεις δέχτηκαν και τα ίδια τα Ασφαλιστικά Ταμεία.      

  
Δύο  ήταν  οι σταθμοί που σημάδεψαν   το  σύστημα της 

κοινωνικής ασφάλισης. 
Κάθε σταθμός και με διαφορετική κυβέρνηση. 

Στόχος και των δύο Κυβερνήσεων  που εναλλάχτηκαν, ήταν οι 
συντάξεις των ασφαλισμένων. 
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: 

Νόμος 2084/1992.  
Κυβέρνηση  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.   

 
Το 1992, με πρόσχημα την “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ” γίνεται η 

πρώτη μεγάλη παρέμβαση από την τότε κυβέρνηση και παρά την μεγάλη 

αντίδραση των συνδικάτων έγινε η αρχή της διάλυσης του συστήματος.   
 

 Αυξάνονται  κατά 2.75% οι ασφαλιστικές εισφορές (1.83% των εργοδοτών 
& 0,92% των ασφαλισμένων).  

 Αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης για συνταξιοδότηση. 

 Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση.  
 Για τον προσδιορισμό του συντάξιμου μισθού δεν λαμβάνονται υπόψη τα 

δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, και επ. άδειας. Έτσι  με τον τρόπο αυτό,   οι 
συντάξεις μειώθηκαν κατά 10% και από το 80% του μισθού που  
αναλογούσαν  σε 10.500 ημέρες ασφάλιση, μειώθηκαν στο 70%. 

 
Το χειρότερο από όλα, επιβάλλεται ο διαχωρισμός των εργαζομένων, 

σε ασφαλισμένους πριν το 1992 & σε ασφαλισμένους μετά το 1992, οι οποίοι 
μάλιστα υφίστανται και πολύ χειρότερους όρους. 

 
 Καταργούνται βασικές προϋποθέσεις  για συνταξιοδότηση. 
 Μεγαλύτερες αυξήσεις στα όρια ηλικίας και το  χρόνο  ασφάλισης.   

 Μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις, ( στο 60% του μισθού θα αναλογούν 
οι συντάξεις με 10.500 ήμέρες ασφάλιση).   

 Ουσιαστικά καταργείται ο θεσμός κατωτάτων ορίων σύνταξης, αφού οι  
κατώτερες συντάξεις  θα είναι μειωμένες κατά 50% έναντι των παλαιών. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: 

Νόμος 3029/2002.   
Κυβέρνηση ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

 
Το 2001, με το ίδιο πρόσχημα την “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ”  

επαναλαμβάνεται η επίθεση στα ασφαλιστικά ταμεία. 

 
Με νομοσχέδιο που κατατίθεται στη βουλή, επιδιώκεται η εξίσωση 

όλων των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τους όρους των νέων μετά το 
1992 ασφαλισμένων.  
 

Η αντίδραση των συνδικάτων ήταν άμεση και καθοριστική. Οι μεγαλειώδεις 
κινητοποιήσεις των εργαζομένων ανάγκασαν την απόσυρση του νομοσχεδίου 

αυτού. 
 

Με το δεύτερο νομοσχέδιο με το Νόμο 3029/2002, διορθώνονται ορισμένες 

βασικές αδικίες των νέων ασφαλισμένων αλλά και των παλαιών, καταργούνται 
όμως άλλα δικαιώματα ιδιαίτερα των εργαζομένων στις Δ.Ε.Κ.Ο. - ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 

 
 Δημιουργείται Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ –ΕΤΑΜ) και 

εντάσσονται σε αυτό, τα Ταμεία των Δ.Ε.Κ.Ο. – ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 Μειώνονται σταδιακά κατά 10% οι συντάξεις των ασφαλισμένων στις Δ.Ε.Κ.Ο. 
– ΤΡΑΠΕΖΕΣ και εξισώνονται με τους παλαιούς ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α..  

 Επανεξέταση των ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. 
 Αυξάνονται κατά 10% και εξισώνονται με τους παλαιούς οι συντάξεις των νέων 

ασφαλισμένων. 

 Αυξάνεται κατά 50% και εξισώνεται με τους παλαιούς ασφαλισμένους η 
κατώτατη σύνταξη των νέων. 

 Επέκταση και στους νέους της διάταξης που προσαυξάνει την σύνταξη  κατά 
1% του μισθού, ανά 300 ημέρες πέραν των 4.500. 

 Μειώνεται  το ποσοστό για τις πρόωρες συντάξεις στο 1/267 για κάθε μήνα  

από 1/200 που ήταν. 
 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με 37 έτη ασφάλισης (1.100  ημέρες) 

χωρίς όριο ηλικίας.  
 Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος  με 3.500 ημέρες ασφάλιση &  65 

ετών (ελάχιστη σύνταξη) 
 Δικαίωμα επιλογής της καλύτερης ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ στα 10 τελευταία χρόνια, για 

τους παλαιούς. 

 
Παρά το γεγονός ότι με τον Ν.3029/2002  διορθώθηκαν  ορισμένες βασικές 

από τις αδικίες των νέων, όμως το χάσμα γενεών είναι μεγάλο και παραμένει.    
 

Σκοπός του κειμένου είναι να αναδειχτούν οι διαφορές αυτές, οι οποίες 
αφορούν το συνταξιοδοτικό μέρος και  μόνο τους ασφαλισμένους στο Ι.Κ.Α. . 

 

Τα βασικά πολιτικά ζητήματα πάντως που αναδείχτηκαν με τον 3029/2 ήταν 
η συρρίκνωση δικαιωμάτων μέσω της διαδικασίας των ενοποιήσεων, ιδίως της 

επικουρικής ασφάλισης, η προώθηση της ιδιωτικής ασφάλισης μέσω των 
επαγγελματικών ταμείων, το χτύπημα των βαρέων και ανθυγιεινών , η ελλιπής 
χρηματοδότηση η οποία είναι κατώτερη από τη συμμετοχή του κράτους κατά 3/9 

στα έσοδα της ασφάλισης που είναι το αίτημα του κινήματος και που για τους 
νέους ασφαλισμένους ήταν πραγματικότητα. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΝΕΩΝ  

         ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  ΣΤΟ  Ι.Κ.Α. 
 

  

1.  ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ 
 

Με τον ορισμό πλήρης σύνταξη εννοείται η σύνταξη που αναλογεί, ανάλογα με 
το μισθό του κάθε ασφαλισμένου & το χρόνο ασφάλισης που έχει 

πραγματοποιήσει.  
         

 
Παλαιοί ασφαλισμένοι έως 31-12-1992 

 
Γενικά όρια 

 
1)   4.500 ημέρες    &  65 ετών       άνδρες  

      4.500    »         &  60  »          γυναίκες 
 
2) 10.000    »         &  62  »           άνδρες 

    10.000    »         &  57  »           γυναίκες 
 

3) 10.500    »         &  58  »           άνδρες 
    10.500    »         &  57  »          γυναίκες 
 

4) 11.100    »  χωρίς όριο ηλικίας    άνδρες 
    11.100    »           »»                γυναίκες 

 
Βαρέα Επαγγέλματα 
 

1)  4.500   »           &  60  ετών       άνδρες 
     4.500   »           &  55   »         γυναίκες 

                     από τα οποία 3.600  στα βαρέα 
 
2) 10.500  »           &  55   »   

                ( από τα οποία 7.500 στα Βαρέα ) 
                     για άνδρες  &  για γυναίκες 

 
Οικοδόμοι: 
      4.500   »          &  58 ετών       άνδρες 

      4.500   »          &  53   »        γυναίκες 
 

Υπόγειες στοές: 
      4.500  »           &  50  ετών 
                             όλα σε υπόγειες στοές 

 
Ελάχιστη σύνταξη 

        3.500    »               &  65  ετών 
     ελάχιστη σύνταξη έως τα ¾ της κατώτερης 
 

Μητέρες με ανήλικο  παιδί 
     5.500   »          &  55  ετών 

                 (ανήλικο παιδί κάτω των 18 ετών) 

 
Νέοι ασφαλισμένοι από 1-1-1993 

 
Γενικά όρια 

 
1)   4.500 ημέρες    &  65 ετών 

               (για άνδρες  & γυναίκες ) 
 
2)    δεν ισχύει  

 
 

3)    δεν ισχύει 
 
 

4)  11.100 ημέρες χωρίς όριο ηλικίας 
                (για άνδρες & γυναίκες) 

 
Βαρέα Επαγγέλματα  
  

1)  4.500 ημέρες  &  60 ετών 
         από τα οποία τα ¾ στα βαρέα 

              (άνδρες  & γυναίκες) 
 
2)    δεν ισχύει  

 
  

 
Οικοδόμοι:    δεν ισχύει 
             

    
 

Υπόγειες στοές 
      4.500  ημέρες   &   55 ετών 
          από τα οποία τα ¾ υπόγειες  

          στοές μεταλλεία κ.λ. 
 

Ελάχιστη σύνταξη    δεν ισχύει 
 
 

Μητέρες με ανήλικο παιδί 
      6.000 ημέρες    &  55 ετών 

   ( ανήλικο παιδί κάτω των 18 ετών) 
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ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ:                  

1. Αυξάνονται κατά  5 χρόνια τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες. 
2. Με την κατάργηση  της 35 ετίας (10.500 ημέρες), αυξάνοντα κατά 7 χρόνια 

τα όρια ηλικίας για τους άνδρες και 8 χρόνια  για τις  γυναίκες.  
3. Με την κατάργηση  της διάταξης (10.000 ημέρες ασφάλιση), αυξάνονται  

κατά 3 χρόνια τα όρια για τους άνδρες και 8  χρόνια για τις γυναίκες.   

4. Με την κατάργηση της 35 ετίας (10.500 από τα οποία 7.500 Βαρέα),  
αυξάνονται κατά 5 χρόνια  τα όρια ηλικίας.   

5. Για τους οικοδόμους αυξάνονται κατά 2 χρόνια τα όρια ηλικίας. 
6. Στις υπόγειες στοές κ.λ., αυξάνονται κατά 5 χρόνια τα όρια ηλικίας.  
7. Δεν ισχύει η διάταξη της ελάχιστης σύνταξης, με 3.500 ημέρες & 65 ετών. 

8. Για τις μητέρες με ανήλικο παιδί αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης κατά 500 
ημέρες.  

 
2.  ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
Με τον ορισμό πρόωρη συνταξιοδότηση εννοείται, το δικαίωμα των ασφαλισμένων 
να συνταξιοδοτηθούν έως και 5 χρόνια ενωρίτερα.  

Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη θα είναι μειωμένη.  
Το ποσοστό της μείωσης είναι 1/267 για κάθε μήνα που υπολείπεται ή περίπου 

4,5% το χρόνο, από τα αντίστοιχα ποσά της  πλήρης σύνταξης. 
                

 
Παλαιοί ασφαλισμένοι 
 

Ως προϋπόθεση για πρόωρη συνταξιοδότηση 
είναι οι 100 ημέρες ασφάλιση κάθε χρόνο, τα 

τελευταία 5 χρόνια πριν από την 
συνταξιοδότηση.     

 
  
1)     4.500  ημέρες     &  60  ετών      άνδρες  

2)     4.500     »          &  55    »       γυναίκες 
 

3)   10.000     »          &  60    »         άνδρες 
4)   10.000     »          &  55    »       γυναίκες 

   (η μείωση γίνεται από το 62ον έτος για  

       άνδρες  από το 57ον έτος για γυναίκες ) 
 

5)   10.500     »          &  53    »  
                    από τα οποία  τα 7.500 στα βαρέα 
                              ( άνδρες & γυναίκες ) 

 
Μητέρες με ανήλικο παιδί  

       5.500  ημέρες       &  50 ετών  

 
Νέοι ασφαλισμένοι 
 

Ως προϋπόθεση για πρόωρη είναι οι 
750 ημέρες ασφάλιση, τα τελευταία 

5 χρόνια πριν από την 
συνταξιοδότηση. 

 
 
1)   4.500 ημέρες    &  60  ετών 

                       ( άνδρες & γυναίκες ) 
2)     δεν ισχύει 

3)     δεν ισχύει 
4)     δεν ισχύει    
 

 
 

5)  * 10.500 ημέρες  &   55  ετών 
             ( άνδρες  & γυναίκες )  
 

 
Μητέρες με ανήλικο παιδί 

      6.000  ημέρες  &  50 ετών   
  
 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΙΣ: 

1. Αυξάνονται κατά 5 χρόνια τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες. 
2. Με την κατάργηση της διάταξης 10.000 ημέρες ασφάλιση, μειώνεται η 

σύνταξη κατά 13.5% περισσότερο, ενώ για τις γυναίκες αυξάνεται και ο 
χρόνος κατά 5 χρόνια. 

3. Καταργείται η διάταξη, ( 10.500 ημέρες, από τα οποία 7.500 Βαρέα) & 53 

ετών. 



 

 

5 

5 

4. * Εισάγεται «νέα διάταξη» με (10.500 ημέρες & 55 ετών), δηλαδή κατά 10 

χρόνια ενωρίτερα, όμως το ποσοστό μείωσης θα φτάσει στο 45% αφού η 
μείωση γίνεται από το 65ο έτος !! 

5. Για τις μητέρες με ανήλικο παιδί, αυξάνεται κατά 500 ημέρες ο χρόνος 
ασφάλισης.   

6. Αυξάνεται κατά 250 ημέρες ο χρόνος ασφάλισης, ως προϋπόθεση, την 

τελευταία πενταετία.  
  

 

3.  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΩΝ: 
Οι γενικές ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ (εκτός των 

ειδικών κατηγοριών  Βαρέα επαγγέλματα κ.λ. ) ανέρχονται στο 20% των 
αποδοχών των ασφαλισμένων  και βαρύνονται  με 13,33% οι εργοδότες  &  

6,67%  οι  ασφαλισμένοι. 
 
Η πρόσθετη εισφορά στις κατηγορίες των Βαρέων Επαγγελμάτων ανέρχεται στο 

3,60% και βαρύνει κατά 1,40% τους εργοδότες και 2,20% τους 
ασφαλισμένους. 

 
Για τις κατηγορίες στις υπόγειες στοές μεταλλεία κ.λ., η πρόσθετη εισφορά 
ανέρχεται στο 7,50% και βαρύνει κατά 2.50% τους ασφαλισμένους και κατά 

5% τους εργοδότες.   
 

Για τις κατηγορίες  επαγγελματικού κινδύνου η πρόσθετη εισφορά ανέρχεται στο 
1% και βαρύνει εξολοκλήρου τους εργοδότες.   
 

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται για όλες τις αποδοχές των μισθωτών έως 
το πλαφόν  ανωτέρου  ορίου,  το οποίο για το 2007 είναι 2.137,00 ευρω. 

 
 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 

Οι  γενικές ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ,  ανέρχονται 
στις 30%  επί των αποδοχών των ασφαλισμένων  και βαρύνονται,  με 13,33% 

οι εργοδότες, με  6,67%  οι  ασφαλισμένοι και με 10% το κράτος **.  
Από της 7/10/1992 που ψηφίστηκε ο συγκεκριμένος νόμος  (2084/92), το κράτος  
δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωσή του και δεν καταβάλει στο ΙΚΑ τα ποσά που 

του αναλογούν.      
 

Για τις κατηγορίες, των Βαρέων Επαγγελμάτων, στις υπόγειες στοές μεταλλεία 
κ.λ., Επαγγελματικού κινδύνου, η πρόσθετη εισφορά είναι το ίδιο με τους 
παλαιούς ασφαλισμένους, με την διαφορά ότι:  

Τα ποσοστά εισφοράς δύναται να επανακαθοριστούν με απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 

Οι ασφαλιστικές  εισφορές υπολογίζονται για όλες τις αποδοχές, με πλαφόν 
ανωτέρου ορίου το οποίο για το 2007 είναι 5.279,57 ευρω.  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

1.  **Αντικαθίσταται η υποχρέωση του κράτους να συμμετέχει με 10% και 

από το 2003 με το νόμο 3029/2002 υποχρεώνεται να καταβάλει κατ΄ έτος  
το ποσό ίσο με το 1% του Α.Ε.Π.   
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2. Για τις κατηγορίες Βαρέων Επαγγελμάτων, παρέχεται η δυνατότητα 

Υπουργών, μόνο με απόφασή τους να επανακαθορίσουν τα ποσοστά 
εισφοράς. 

3. Το πλαφόν ανωτέρου ορίου είναι προσαυξημένο κατά 247%.   

 

4.  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

 
ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 

Η Βασική σύνταξη αποτελείται από το μέσο μισθό της τελευταίας ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ 
επί τον συνολικό αριθμό  ασφάλισης.  Όμως ο συντελεστής  αύξησης διαφέρει 
και αυτό  αποτελεί την  πριμοδότηση των  χαμηλών συντάξεων. 

 
Για τον προσδιορισμό του μέσου μισθού λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο της 

διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών κατά τα 5 ημερολογιακά έτη,  
δια του αριθμού ημερών  απασχόλησης της περιόδου αυτής.  
 

Για τον προσδιορισμό του μέσου μισθού της ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ, λαμβάνονται υπόψη τα 
καλύτερα 5 χρόνια της τελευταίας ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ. 

 
Οι αποδοχές της κρίσιμης ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ  αναπροσαρμόζονται.   
 

 
ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 

Η Βασική σύνταξη αποτελείται από το  μέσο μισθό  της τελευταίας ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ  
επί 2% για κάθε έτος (300 ημέρες) στην ασφάλιση και μέχρι τα 35 έτη. 

 
Για τον προσδιορισμό του μέσου μισθού λαμβάνεται υπόψη το πηλίκων της 
διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών κατά τα 5 ημερολογιακά έτη, 

δια των μηνών απασχόλησης της περιόδου αυτής.    
 

Οι αποδοχές της κρίσιμης ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά το 
ποσοστό αύξησης των συντάξεων. 
 

Ο χρόνος ασφάλισης μετά τις 10.500 ημέρες δεν υπολογίζεται στη σύνταξη. 
Υπολογίζεται μόνο ο χρόνος που πραγματοποιείται μετά το 65ο έτος της ηλικίας 

και μέχρι το 67ο . 
    
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:   

1. Ο διαφορετικός τρόπος για τον  προσδιορισμό του μέσου μισθού, ( η 
διαίρεση των αποδοχών με τους μήνες  και όχι με  ημέρες)  σε 

ορισμένες περιπτώσεις θα μειώνεται ο μέσος μισθός. 
2. Καταργείται η επιλογή της καλύτερης ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ. 
3. Μειώνεται η σύνταξη για όσους έχουν περισσότερες από 10.500 ημέρες 

ασφάλιση.  
4. Μειώνεται η σύνταξη για όσους έχουν λιγότερες από 6.000 ημέρες 

ασφάλιση.  
5. Αυξάνεται η σύνταξη για όσους έχουν  περισσότερες από  6.000 ημέρες.  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: 
 

Στον πίνακα που ακολουθεί, υπάρχουν ενδεικτικά τρεις μισθοί ( 2.172,25 €  -  
1.545,25 € -  1.094,00 € ) 

Δίπλα ενδεικτικά ορισμένος χρόνος ασφάλισης και στις  επόμενες δύο στήλες είναι  
η σύνταξη που αναλογεί στους παλαιούς και στους νέους. 
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Σημειωτέον, τα ποσά των συντάξεων αυτών είναι από τους πίνακες του 
Ι.Κ.Α. για το έτος 2006 και δεν λογίζονται σε αυτά, οι τυχόν προσαυξήσεις 

(επιδόματα συζύγου, τέκνων,  λόγω Βαρέων κ.λ.).   

  

Μισθός 
 
2.172,25 € 

«» 
«» 

«» 
«» 
«» 

«» 
 

1.545,25 € 
«» 
«» 

«» 
«» 

«» 
«» 
 

1.094,00 € 
«» 

«» 
«» 
«» 

«» 
«» 

 

 

Ένσημα 
 

4.500 

5.100 
6.000 

7.500 
9.000 

10.500 

11.700 
 

4.500 
5.100 
6.000 

7.500 
9.000 

10.500 
11.700 

 

4.500 
5.100 

6.000 
7.500 
9.000 

10.500 
11.700 

Σύνταξη 

Παλαιών 
 
760,29 € 

803,56 € 
868,90 € 

977,51 € 
1.249,04 € 
1.520,58 € 

1.738,80 € 
 

540,84 € 
571,74 € 
618,10 € 

695,36 € 
888,52 € 

1.081,68 € 
1.236,20 € 
 

382,90 € 
404,78 € 

437,60 € 
492,30 € 
629,05 € 

765,80 € 
875,20 € 

Σύνταξη 

ΝΕΩΝ 
 
651,67 € 

738,56 € 
868,90 € 

1.086,12 € 
1.303,35 € 
1.520,58 € 

1.520,58 €!!! 
 

463,57 € 
525,40 € 
618,10 € 

772,62 € 
927,15 € 

1.081,68 € 
1.081,61 € !!! 
 

328,20 € 
371,96 € 

437,60 € 
547,00 € 
656,40 € 

765,80 € 
765,80 € !!! 

 

 

Παρατηρήσεις 
 
Μείων   108,62 €   17% 

Μείων     65,00 €    9% 
Ίσα ποσά 

Αύξηση 108,49 €   11% 
Αύξηση   54,31 €    4% 
Ίσα ποσά 

Μείων   218,22 €   15% 
 

Μείων     77,27 €   17% 
Μείων     46,34 €    9% 
Ίσα ποσά 

Αύξηση    77,26 €  11% 
Αύξηση    38,63 €   4% 

Ίσα ποσά 
Μείων   154,59 €   15% 
 

Μείων    54,70 €   17% 
Μείων    32,82 €    9% 

Ίσα ποσά 
Αύξηση   54,70 €  11%  
Αύξηση   27,35 €    4% 

Ίσα ποσά 
Μείων   109,40 €  15% 

 

 

ΟΧΙ 

ΣΤΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΩΝ & ΝΕΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 

 
 

ΝΑ ΕΞΙΣΩΘΟΥΝ 

ΤΩΡΑ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

 

 
Νικολάου Κώστας 

 
Μέλος  
Διοίκησης Ομοσπονδίας  

ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ 
& Πρώην Μέλος Τ.Δ.Ε / ΙΚΑ 

 


