
 

Περί εθελουσίας , πρόωρης συνταξιοδότησης και η βολική σιωπή του προεδρείου ΔΑΚΕ ΠΑΣΚΕ !    

                                                                                                                                                              Μάης 2022 

Γνωρίζουμε σαν ΕΑΣ ότι θα στεναχωρήσουμε πολλούς με το κείμενο αυτό , αλλά δυστυχώς συνάδελφοι 

κάνουμε ότι κάναμε όλα τα χρόνια: 

 Προτιμάμε να σας πούμε σκληρές αλήθειες παρά όμορφα ψέματα . 

Τα τελευταία χρόνια , κάθε φορά που οι εργασιακές συνθήκες αλλά και οι συνθήκες διαβίωσης 

δυσκολεύουν για τους εργαζόμενους , ως δια μαγείας , ως «από μηχανής θεοί» , εμφανίζονται στους 

χώρους εργασίας κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι – συνειδητά η μη -  καλλιεργούν στους υπόλοιπους 

εργαζόμενους την φρούδα ελπίδα περί πρόωρης συνταξιοδότησης ή περί εθελουσίας εξόδου με 

υποτιθέμενες και φανταστικές μεγάλες αποζημιώσεις(!) Το τί δεκάδες χιλιάδες ευρώ μοιράζουν δεν 

λέγετε. Τα νούμερα ξεκινάνε από τις 60.000 και φτάνουν στις 120.000 ευρώ. Το βασικότερο επιχείρημά 

τους είναι «ότι το έμαθαν από σοβαρή και αξιόπιστη πηγή» χωρίς όμως ποτέ να αναφέρουν αυτή την 

πηγή.  

Η ουσία είναι ότι αυτή η μάστιγα παραπληροφόρησης και εμπορίας ελπίδας έχει τρία βασικά 

χαρακτηριστικά: 

 

• Το δεύτερο είναι η σιωπή από πλευράς πλειοψηφίας του Συνδικάτου ( ΔΑΚΕ ΠΑΣΚΕ ΕΝΟΤΗΤΑ) οι 

οποίοι παρά τις συνεχείς μας εκκλήσεις που έχουμε κάνει σαν ΕΑΣ όχι μόνο δεν ανακοινώνουν ότι 

αυτά τα σενάρια είναι φαντασιακά και ψέματα αλλά με την εξής απάντηση - τρικάκι σε 

προφορικές συζητήσεις « μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι» αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως υπάρξει 

κάτι στο μέλλον. 

• Το τρίτο είναι πως η υποκίνηση τέτοιων φημών «από έγκυρες» αλλά μη αναφερόμενες πηγές , 

κατευνάζει την οργή και την αγανάκτηση των εργαζομένων . Είναι πολύ βολικό το «έλα μην 

γκρινιάζετε στο επόμενο διάστημα θα φύγετε». 

Μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα το τερμάτισαν οι γνωστοί – άγνωστοι που τους 

εξυπηρετεί αυτό το παραμύθιασμα :  



❖ Τύπωσαν – προφανώς μετά από « αξιόπιστη πληροφόρηση»- την πρώτη και τελευταία σελίδα 

από τροπολογίες προς ψήφιση ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ το περιεχόμενο των τροπολογιών και τις 

περίφεραν στα αμαξοστάσια λέγοντας πως μέσα σ αυτές περιέχεται και εθελουσία έξοδος με 

αποζημίωση και πρόωρη συνταξιοδότηση με πλήρεις αποδοχές θέλοντας  μ αυτό να 

καταφέρουν  τον αποπροσανατολισμό των εργαζομένων από τα σοβαρά προβλήματα 

επιβίωσης όπως τα άθλια εργασιακά , οι χαμηλοί μισθοί, η ακρίβεια , ο πόλεμος . Το 

σημαντικότερο που θέλησαν να πετύχουν είναι η μη απόδοση ευθυνών για την κατάντια του 

κλάδου με ευθύνη κυβέρνησης ΝΔ  ,διοίκησης ΟΣΥ και πλειοψηφίας συνδικάτου πουλώντας 

ψεύτικες ελπίδες.  

❖ Επίσης κάποιοι άλλοι νεόκοποι σωτήρες πήγαν το παραμύθιασμα σε άλλο επίπεδο. Χωρίς να 

αναφερθούν ή και χωρίς να ξέρουν καν τι ισχύει νομοθετικά , παραμυθιάζουν κυριολεκτικά 

τους εργαζόμενους ότι δήθεν ανακάλυψαν τον μαγικό τρόπο για συνταξιοδότηση πιο νωρίς. Το 

εμφανίζουν μάλιστα σαν σούπερ ανακάλυψη και φυσικά πληροφορίες για τον τρόπο θα 

δώσουν στο μέλλον.  

Επειδή σαν ΕΑΣ θεωρούμε όλο αυτό το άθλιο παιχνίδι στημένο και κατευθυνόμενο , σας 

ενημερώνουμε με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία σε γενικές γραμμές τι ισχύει για τους 

εργαζόμενους του κλάδου μας που οι περισσότεροι είμαστε στα ΒΑΕ .  

Πρώτα απ όλα ΔΕΝ υπάρχει κανένα σενάριο εθελουσίας εξόδου με αποζημίωση . Μάλιστα ούτε καν 

εθελουσίας εξόδου. Το μόνο που υπάρχει είναι η έκθεση του υπερταμείου από το 2018 με ανάλογα 

δημοσιεύματα σε σελίδες του διαδικτύου . Δημοσιεύματα τετραετίας που κάποιοι δεν χάνουν την 

ευκαιρία να τα παρουσιάσουν σαν καινούρια με σκοπό να παραπλανήσουν τους εργαζόμενους. Εδώ 

να λάβουμε σοβαρά υπόψιν πως παρά τις παπάτζες που λέει η κυβέρνηση στα χρηματοδοτούμενα 

κανάλια , γνωρίζουμε όλοι οι εργαζόμενοι καλά πως ούτε τα λεωφορεία αυξήθηκαν ούτε και οι 

εργαζόμενοι με την τελευταία πρόσληψη των 360 περίπου οδηγών κι ο λόγος είναι οι συνταξιοδοτήσεις 

, οι αρκετές μετατάξεις αλλά και το γεγονός ότι οι νέοι συνάδελφοι αφού  πάρουν την ψυχρολουσία 

των άθλιων συνθηκών και του κατώτατου μισθού χωρίς αναγνώριση προϋπηρεσίας παραιτούνται 

συνεχώς. Αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν υπάρχει ούτε εθελουσία ούτε παχυλή αποζημίωση. 

Στο θέμα της συνταξιοδότησης τώρα. Οι τροπολογίες που περιφέρανε στα αμαξοστάσια 

και στα κοινωνικά δίκτυα «οι επιτήδειοι» αφορούσαν τα εξής : 

✓ Η πρώτη – που έγινε και σχέδιο νόμου στις 27 Φλεβάρη του 2020 (!) αφορούσε τον ψηφιακό 

μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ  

✓ Η δεύτερη ( που κυκλοφόρησαν οι υπογραφές των υπουργών που την κατέθεσαν) αφορούσε το 

νομοσχέδιο αναδιοργάνωσης του πρώην πια ΟΑΕΔ και περιείχε άρθρα για επίσπευση της 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ απονομής σύνταξης στους δικαιούχους. 

✓ Το τρίτο ήταν εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που βγήκε στις 5 Μάη του 2022 και αφορούσε τις οδηγίες για 

εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 48 – 54 

του νόμου  4921/2022 . 

Όπως πολύ εύκολα μπορείτε να δείτε ούτε εθελουσία ούτε πρόωρη συνταξιοδότηση 

υπάρχει πουθενά. 

Επίσης κάτι που κάνουν μεγάλη χρήση «οι παρατρεχάμενοι» είναι ότι αλλάχτηκε ο αντιασφαλιστικός 

άθλιος νόμος Κατρούγκαλου προς όφελος των εργαζομένων. Αυτό για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ , 

ακόμα κι αν ήταν αλήθεια , δεν έχει την παραμικρή αξία και σημασία γιατί τα ηλικιακά όρια και το 

οικονομικό (τεράστιες μειώσεις) τα τσάκισαν οι νόμοι Κουτρουμάνη , Λομβέρδου,  Βρούτση (νόμοι 



3863/2010, 3865/2010 και 4093/2012). Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν ασχολήθηκε με τα ΒΑΕ γιατί τα 

πρόλαβαν και τα σάρωσαν οι προηγούμενοι.  

Τώρα σε γενικές γραμμές για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ ισχύουν αυτά που θα σας 

αναφέρουμε παρακάτω . Ο λόγος που τα αναφέρουμε με τον όρο «γενικά» είναι ότι 

κάθε εργαζόμενος έχει διαφορετικότητα στα χρόνια ασφάλισης αλλά και ενδεχομένως 

και διαφορετικά ταμεία προ πρόσληψης.  

α) Με 25 έτη ΒΑΕ και 10 μεικτά ή (και) πλασματικά, ένας ασφαλισμένος λαμβάνει πλήρη σύνταξη στο 

62ο έτος της ηλικία. Στο 60ο μπορεί να πάρει μειωμένη (μείον 44 €) υπό την προϋπόθεση ότι έχει 1.000 

ΒΑΕ ένσημα τα τελευταίε 17 έτη. 

β) Με 4.500 ένσημα, εκ των οποίων τα 3.600 ΒΑΕ, ο ασφαλισμένος λαμβάνει μειωμένη σύνταξη (μείον 

115 €), υπό την προϋπόθεση των 1.000 ενσήμων τα προηγούμενα 17 έτη. 

γ) Γυναίκα ασφαλισμένη στα ΒΑΕ που είχε συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (4.500 

ένσημα, εκ των οποίων τα 3.600 ΒΑΕ) το 2010, συνταξιοδοτείται στο 55ο έτος της ηλικίας οποτεδήποτε. 

Αντιθέτως, εάν οι προϋποθέσεις συμπληρώθηκαν το 2012 και μεταγενέστερα, θα συνταξιοδοτηθεί στο 

62ο έτος της ηλικίας. 

δ) Επίσης όσοι είχαν εξασφαλίσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα τα έτη 2010 ως και 2015 ( δεν υπάρχουν 

πια τέτοιοι συνάδελφοι) βγαίνουν όποτε θέλουν. 

Πέρα από τα κανονικά  ένσημα , υπολογίζονται τα ρεπό και υπάρχει το δικαίωμα αναγνώρισης  

πλασματικών ετών προκειμένου να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος νωρίτερα δικαίωμα 

συνταξιοδότησης,  ή να αυξήσει το ποσό της σύνταξής του δικαίωμα που παραμένει «ενεργό» και 

σήμερα.  

Πλασματικά είναι τα εξής:  

➢ Στρατιωτική θητεία ασφαλισμένου, εξαγορά όλου του χρόνου υπηρεσίας. 

➢ Γονική άδεια ανατροφής, εξαγορά όλου του χρόνου. 

➢ Εκπαιδευτική άδεια, εξαγορά έως δύο έτη. 

➢ Χρόνος σπουδών, εξαγορά του χρόνου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της σχολής. 

➢ Πλασματικός χρόνος τέκνων. Εξαγορά μέχρι πέντε ετών 

➢ Κενά διαστήματα ανεργίας, όπως και χρόνος κύησης και λοχείας. Όλος ο χρόνος χωρίς εξαγορά. 

➢ Τακτική ανεργία ΟΑΕΔ, έως 300 ημέρες χωρίς εξαγορά. 

Επίσης εδώ θέλουμε να σας πούμε ότι υπάρχει επίσης μια διεκδίκηση σε νομικό επίπεδο που ανάλογα με 

την έκβαση ίσως αποδώσει κάποια επιπλέον ένσημα. 

Το τελικό συμπέρασμα λοιπόν είναι πως το εμπόριο της ελπίδας από κάποιους είναι 

τζούφιο !  

Δεν υπάρχει ούτε έξοδος με ποσά από 60.000 – 120.000 ευρώ ούτε πρόωρη 

συνταξιοδότηση χωρίς περικοπές και με αποζημίωση μάλιστα όπως λένε οι 

καλοθελητάδες .  

Η μοναδική λύση είναι να βγάλετε εσείς συνάδελφοι σε «σύνταξη» αυτούς που μας 

κορόιδεψαν , που έβαλαν πλάτη να μειωθούν οι συντάξεις και να αυξηθούν τα όρια 

ηλικίας δηλαδή τους ΔΑΚΕ ΠΑΣΚΕ και ΕΝΟΤΗΤΑ και με σοβαρότητα και αγώνες να 

ξανακερδίσουμε όλα όσα μας έκλεψαν . 



Η θέση της ΕΑΣ είναι μείωση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης και σύνταξη της 

τάξεως του 90% της μεγαλύτερης μισθοδοσίας .  

 


