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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το με
γαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στη χώρα μας. Ιδρύ
θηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικο
νομικών Ερευνών», με βασικό σκοπό την επιστημονική μελέτη των οικονομικών 
προβλημάτων της Ελλάδος, την ενθάρρυνση των οικονομικών ερευνών και τη 
συνεργασία με άλλα επιστημονικά ιδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη σημερινή του ονομασία. Τότε του ανατέθηκαν οι 
εξής πρόσθετες αρμοδιότητες: πρώτον, η κατάρτιση σχεδίων για βραχυχρό
νια, μεσοχρόνια και μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης, η εκπόνηση σχε
δίων προγραμμάτων περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης, καθώς και 
προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμ
μές της Κυβέρνησης- δεύτερον, η παρακολούθηση και ανάλυση της βραχυ
πρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς και 
η διαμόρφωση προτάσεων για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και τρίτον, η 
επιμόρφωση νέων οικονομολόγων, ιδιαίτερα σε θέματα προγραμματισμού και 
οικονομικής ανάπτυξης. 

Σήμερα το ΚΕΠΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή εφαρμοσμένων οικονομι
κών ερευνών που ενδιαφέρουν την ελληνική οικονομία και, με την ιδιότητα του 
συμβουλευτικού οργάνου της Κυβέρνησης, παρέχει τεχνικές υπηρεσίες σε θέ
ματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών εντάσσεται και η δημοσίευση των 
σειρών: (α) Μελέτες, που είναι επιστημονικές μονογραφίες, (β) Εκθέσεις, που 
είναι κείμενα εφαρμοσμένης ανάλυσης με προτάσεις πολιτικής σε επίπεδο 
κλάδων, περιφερειών και άλλων οικονομικών θεμάτων, (γ) Εργασίες για Συζή
τηση, που είναι σχέδια εργασιών σε προχωρημένο στάδιο προσκεκλημένων 
επιστημόνων ή μελών του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος. Οι εκδό
σεις του ΚΕΠΕ από την ίδρυση του έως σήμερα υπερβαίνουν τις 650. 

Το ΚΕΠΕ εκδίδει επίσης την τετραμηνιαία περιοδική έκδοση Οικονομικές 
Εξελίξεις, με σκοπό να συμβάλλει στη συστηματική παρακολούθηση και ανά
λυση της ελληνικής οικονομικής συγκυρίας, καθώς και στο πεδίο διαμόρφω-
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σης της οικονομικής πολιτικής, αναλύοντας τις συνέπειες εναλλακτικών προ
σεγγίσεων σε επίκαιρα θέματα. 

Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα 
του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφο
ρίες, πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονο
μικής έρευνας, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή της οι
κονομικής επιστήμης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σύμφωνα με σχετικά πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι 

ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε σχέση με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που 

ίσχυσαν για τις γυναίκες, συνιστούσαν παράβαση των υποχρεώσεων που υπέ

χει η χώρα μας κατά το άρθρο 141 ΕΚ σε σχέση με την πλήρη ισότητα μεταχεί

ρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εκτός από αυτό, οι πρόσφατες μεταβολές 

στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς την κατεύθυνση όσων 

ισχύουν για τους άνδρες κατέστησαν πιεστικά αναγκαίες και για λόγους εξοι

κονόμησης δημοσιονομικών πόρων και περιορισμού των δημοσιονομικών ελ

λειμμάτων. Πέρα όμως από τη συμβολή κάθε μεταβολής στην εξοικονόμηση 

δημοσιονομικών πόρων και στη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 

δεν στερείται σημασίας και η εξέταση της σκοπιμότητας της σε σχέση με τους 

στόχους του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και της οικονομικής και κοι

νωνικής πολιτικής γενικότερα. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται συνοπτικά οι μεταβολές που έχουν 

επέλθει με πρόσφατα νομοθετήματα σχετικά με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότη

σης των γυναικών, εξετάζονται οι εκτεταμένες μεταβολές που έχουν μεσολαβή

σει στις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη θέσπιση των ευνοϊκότερων ρυθμί

σεων ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, και η σημασία 

τους από την άποψη της κοινωνικοασφαλιστικής και οικονομικής σκοπιμότητας 

διατήρησης της ευνοϊκής διακριτικής μεταχείρισης των γυναικών. Δίνονται εκτι

μήσεις για τον πιθανό αντίκτυπο των μεταβολών που έχουν επέλθει από την 

άποψη των εξελίξεων στο εργατικό δυναμικό και στη σχέση εργαζομένων προς 

συνταξιούχους, που επηρεάζει την οικονομική βιωσιμότητα του κοινωνικοα

σφαλιστικού συστήματος. 
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Σημειώνεται ότι οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται δεν δεσμεύουν 

το ΚΕΠΕ και την ευθύνη γι' αυτές φέρουν οι συντάκτες. 

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΡΑΙΡΑΣ 

Πρόεδρος του ΑΣ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Απρίλιος 2012 
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Προκειμένου να συμμορφωθεί η χώρα μας προς το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 

σε ό,τι αφορά την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, και κάτω από 

την πίεση της ανάγκης περιορισμού των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, με πρό

σφατα νομοθετήματα, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προσαρ

μόζονται προς εκείνα που ισχύουν για τους άνδρες. Πέρα όμως από τους λό

γους αυτούς, δεν στερείται σημασίας η εξέταση των μεταβολών που έχουν με

σολαβήσει στις σχετικές συνθήκες από την εποχή που θεσπίστηκαν οι ευνοϊκές 

ρυθμίσεις και της σημασίας που αυτές έχουν από την άποψη των στόχων του 

κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και της οικονομικής και κοινωνικής πολιτι

κής γενικότερα. 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται πρώτα μια συνοπτική αναφορά στο εν 

ισχύι καθεστώς ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών -όπως 

αυτό είχε διαμορφωθεί κατά το χρόνο της συγγραφής- και στις εξελίξεις σε 

αυτό τις τελευταίες δεκαετίες. 

Στη συνέχεια ψηλαφούνται οι στόχοι της πολιτικής πρόωρης συνταξιοδότη

σης των γυναικών κατά το χρόνο της θεσμοθέτησης της, εξετάζονται τα αποτε

λέσματα της σε σχέση με αυτούς, διερευνάται η μεταβαλλόμενη σημασία της, 

καθώς μεταβάλλονται οι συνθήκες, και προσεγγίζεται η πιθανή σημασία της 

κάτω από τις σημερινές συνθήκες και εν όψει των διαγραφόμενων τάσεων. Εξε

τάζονται επίσης οι εξελίξεις στη χρήση που έκαναν οι εργαζόμενες γυναίκες 

της ευχέρειας πρόωρης συνταξιοδότησης και διερευνώνται τα πιθανά αίτια της 

εν λόγω συμπεριφοράς. 

Τέλος, εξετάζονται οι πρόσφατες μεταβολές ως προς τα όρια ηλικίας συν

ταξιοδότησης των γυναικών, από απόψεις όπως η χρηματοοικονομική πλευρά 

του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυ

ξης και οι εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό, αφού η παράταση του ενεργού βίου 

μιας μερίδας εργαζομένων είναι αναμενόμενο να το επηρεάσει με διάφορους 

τρόπους και ενδεχομένως και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 20091 «η Ελληνική 
Δημοκρατία, διατηρώντας σε ισχύ τις διατάξεις που προβλέπουν διαφορετική 
μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων ως προς την ηλικία 
συνταξιοδοτήσεως και την ελάχιστη προαπαιτούμενη υπηρεσία βάσει του ελ
ληνικού κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων, που θεσπίστηκε με το 
Προεδρικό Διάταγμα 166/2000 της 3η ς Ιουλίου 2000, ως αυτό είχε κατά τον 
κρίσιμο χρόνο των πραγματικών περιστατικών της υπό κρίση υποθέσεως, πα
ρέβη υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 141 ΕΚ». Σημειώνεται ότι κατά 
την παρ. 4 του εν λόγω άρθρου «τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να 
θεσπίζουν μέτρα για να εξασφαλίσουν εμπράκτως πλήρη ισότητα μεταξύ αν
δρών και γυναικών». Κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής της αρχής της 
ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφα
λίσεως «η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην προοδευτική εφαρμογή, στον το
μέα της κοινωνικής ασφαλίσεως και των άλλων στοιχείων κοινωνικής προστα
σίας που προβλέπεται στο άρθρο 3, της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως με
ταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως». 

Με μεταγενέστερα νομοθετήματα (Ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύ
στημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και Ν. 
3865/2010 «Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού Συστήματος του Δημοσίου και συ
ναφείς διατάξεις») η χώρα μας προχώρησε σε ρυθμίσεις οι οποίες σταδιακά 
θα οδηγήσουν στην εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και 
γυναικών, και με τον τρόπο αυτό έχει συμμορφωθεί με το ευρωπαϊκό κεκτη
μένο. 

Θεωρητικά, η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε ό,τι αφορά το συν
ταξιοδοτικό καθεστώς θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα από ένα ευρύ φάσμα 
εναλλακτικών ρυθμίσεων στο ένα άκρο του οποίου ευρίσκεται η εφαρμογή 
στην περίπτωση των γυναικών των όρων που ισχύουν για τους άνδρες και στο 
άλλο άκρο το αντίστροφο. Πέρα όμως από τις υποχρεώσεις της χώρας, που 

1 Απόφαση του Τρίτου Τμήματος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26ης Μαρ
τίου 2009. 
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προκύπτουν από την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την απόφαση των ευρωπαϊκών 
δικαστικών οργάνων, που προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τις οποίες ζητούμενο 
είναι η ίση μεταχείριση και όχι μια συγκεκριμένη μεταχείριση, συνέτρεχαν 
πολύ σοβαροί εθνικοί λόγοι για τους οποίους οι ισχύουσες ευνοϊκές ρυθμί
σεις για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών έπρεπε να αναθεωρη
θούν επί το αυστηρότερον. Όπως προκύπτει από τα πορίσματα εργασιών που 
έχουν γίνει για τις πιθανές εξελίξεις στο ελληνικό κοινωνικο-ασφαλιστικό σύ
στημα -και όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στα επόμενα- στις προσεχείς 
δεκαετίες, η σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους θα τείνει σε μείωση, 
για λόγους που έχουν να κάνουν με την προϊούσα γήρανση του πληθυσμού, η 
οποία συνδέεται με την κάμψη της γεννητικότητας και την αύξηση του προσ
δόκιμου ζωής. Για τους λόγους αυτούς, η σημασία των οποίων έγινε σαφέ
στερη κάτω από συνθήκες οικονομικής ύφεσης, με τα πρόσφατα νομοθετή
ματα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προσαρμόζονται προς 
εκείνα που ισχύουν για τους άνδρες. 

Εκτός από τις χρηματοοικονομικές αναγκαιότητες του κοινωνικοασφαλι
στικού συστήματος, άλλος πολύ σοβαρός λόγος για τον οποίο ήταν αναγκαία 
η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, ο οποίος δεν επι
σημαίνεται όσο θα έπρεπε, συνδέεται με το αναπτυξιακό αίτημα να κινηθεί η 
χώρα προς την κατεύθυνση μιας πληρέστερης αξιοποίησης του ελληνικού 
πληθυσμού για την άντληση εργατικού δυναμικού. Κάτω από συνθήκες υψη
λής σχετικά ανεργίας, που δημιουργεί την εντύπωση περίσσειας και όχι στε
νότητας εργατικού δυναμικού, ο ισχυρισμός ότι είναι ανάγκη να αυξηθούν τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προκειμένου έτσι να αυξηθεί το 
εργατικό δυναμικό, μπορεί να φαίνεται αβάσιμος. Όπως όμως συνάγεται από 
τη λεπτομερέστερη ανάλυση που ακολουθεί, το ελληνικό εργατικό δυναμικό 
που αυξανόταν με σημαντικούς ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες, χάρις και 
στην αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών, αν δεν έχει ήδη παύσει να αυξά
νει, θα παύσει να αυξάνει πολύ σύντομα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει, 
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πορεία συρρίκνωσης, ακόμη και αν συνεχιστεί 
η εισροή μεταναστών με ρυθμούς παραπλήσιους με εκείνους που επικράτη
σαν τα τελευταία χρόνια. Ότι όμως η εντύπωση για περίσσεια εργατικού δυ
ναμικού σε μακροχρόνια βάση δεν ανταποκρίνεται προς τα πράγματα προκύ
πτει σαφώς και από το γεγονός ότι οι Έλληνες άνεργοι, ακόμη και στην τρέ
χουσα περίοδο ύφεσης, είναι κατά πάσα πιθανότητα λιγότεροι από τους αλ
λοδαπούς που απασχολούνται στη χώρα, οι οποίοι, σημειωτέον, δεν αποτε
λούν πάντοτε πλήρες υποκατάστατο του ελληνικού εργατικού δυναμικού. Το 
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Εισαγωγή 

εργατικό δυναμικό αποτελεί τον πρωταρχικό συντελεστή παραγωγής και η 
στενότητα του -ποσοτική ή και από ποιοτική άποψη- θέτει φραγμούς στην 
επέκταση της παραγωγής. Εν όψει δε και του γεγονότος ότι έχει ήδη εισρεύ
σει στη χώρα μεγάλος αριθμός μεταναστών και ανακύπτουν ήδη προβλήματα 
ένταξης τους στην ελληνική κοινωνία, τα περιθώρια υποδοχής και άλλων στο 
μέλλον, για να ικανοποιηθούν οι αναπτυξιακές ανάγκες, στενεύουν. 

Λαμβάνοντας υπόψη όσα μόλις έχουν αναφερθεί, είναι σαφές ότι η εξέ
ταση της σημασίας και των πιθανών συνεπειών της εξίσωσης των ορίων ηλι
κίας των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες, αποκτά ενδιαφέρον. 
Σχετικά γεννώνται τρεις κατηγορίες ερωτημάτων. 

Η πρώτη αφορά την έκταση και το χαρακτήρα των ευνοϊκών ρυθμίσεων 
που ίσχυσαν -και σε φθίνοντα βαθμό θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για ένα 
διάστημα- σχετικά με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, αφού 
είναι σαφές ότι η σημασία της εξίσωσης των ορίων αυτών προς όσα ισχύουν 
για τους άνδρες συναρτάται άμεσα προς τους παράγοντες αυτούς. Αν, λ.χ., 
οι διαφορές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών ήταν 
οριακές, θα εξακολουθούσε να υπάρχει θέμα άνισης μεταχείρισης, η πρα
κτική του όμως σημασία θα ήταν περιορισμένη. Προϋπόθεση για την παρακο
λούθηση της επιχειρηματολογίας και της ανάλυσης που αναπτύσσεται στην 
παρούσα εργασία είναι η απόκτηση μιας αδρής εικόνας για την έκταση και το 
χαρακτήρα των περί ων ο λόγος ανισοτήτων και της εξέλιξης τους στο χρόνο. 
Η συνοπτική αναφορά στο εν ισχύι καθεστώς και τις εξελίξεις σε αυτό τις τε
λευταίες δεκαετίες αποτελεί αντικείμενο του Πρώτου Κεφαλαίου, στο τέλος 
του οποίου έχει προστεθεί τμήμα που αναφέρεται στα μέτρα του 2010 με τα 
οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει, μεταξύ άλλων, θεσμοθετηθεί η σταδιακή 
εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. 
Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά λήφθηκαν μετά τη σύνταξη της παρούσας με
λέτης. 

Η δεύτερη κατηγορία ερωτημάτων συνδέεται με το παρελθόν και τους 
τρόπους με τους οποίους λειτούργησαν οι ευνοϊκότεροι όροι συνταξιοδότη
σης για τις γυναίκες κάτω από συνθήκες, οι οποίες, όπως προκύπτει από την 
ανάλυση που ακολουθεί, μεταβαλλόντουσαν ουσιωδώς και όχι προς την ίδια 
πάντοτε κατεύθυνση. Ειδικότερα ενδιαφέρον παρουσιάζουν: 
• Η ψηλάφηση των στόχων της πολιτικής πρόωρης συνταξιοδότησης των γυ

ναικών κατά το χρόνο της θεσμοθέτησης της, η εξέταση των αποτελεσμά
των της σε σχέση με αυτούς, η διερεύνηση της μεταβαλλόμενης σημασίας 
της καθώς μεταβαλλόντουσαν οι συνθήκες και η προσέγγιση της πιθανής 
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σημασίας της κάτω από τις σημερινές συνθήκες και εν όψει των διαγραφό
μενων τάσεων. 

• Η εξέταση των εξελίξεων στη χρήση που έκαναν οι εργαζόμενες γυναίκες 
της ευχέρειας πρόωρης συνταξιοδότησης και η διερεύνηση των πιθανών αι
τίων της εν λόγω συμπεριφοράς. 

• Η εξέταση της δυναμικής της οικονομικής επιβάρυνσης του κοινωνικο
ασφαλιστικού συστήματος από το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης 
των γυναικών. 
Είναι φανερό ότι η εξέταση των θεμάτων αυτών, που αποτελεί αντικείμενο 

του Δεύτερου Κεφαλαίου, και η κατανόηση των εξελίξεων στο παρελθόν απο
τελούν προϋπόθεση για τη διερεύνηση των πιθανών μελλοντικών επιδράσεων 
από την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα 
ισχύοντα για τους άνδρες. 

Η τρίτη κατηγορία ερωτημάτων αφορά στο μέλλον και συνδέεται με τις συ
νέπειες της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και 
γυναικών που έχει νομοθετηθεί πολύ πρόσφατα, από απόψεις όπως: 
• Η χρηματοοικονομική πλευρά του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

αφού, για δεδομένη περίοδο, η παράταση του ενεργού βίου μιας μερίδας 
εργαζομένων τείνει να αυξήσει τα έσοδα από τις κοινωνικοασφαλιστικές ει
σφορές και να μειώσει τις δαπάνες για συντάξεις, συγκρατώντας έτσι και 
την ανησυχητική τάση μείωσης του λόγου εργαζομένων προς συνταξιού
χους. 

• Η διαδικασία της ανάπτυξης, αφού αυτή επηρεάζεται αποφασιστικά από τις 
εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό, που αποτελεί το βασικότερο συντελεστή 
παραγωγής καθώς επίσης και από τις ανάγκες χρηματοδότησης του κοινω
νικοασφαλιστικού συστήματος από τα γενικά φορολογικά έσοδα, οι οποίες 
συναρτώνται με τους όρους συνταξιοδότησης. 

• Ειδικότερα οι εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό, αφού η παράταση του ενερ
γού βίου μιας μερίδας εργαζομένων είναι αναμενόμενο να το επηρεάσει με 
διάφορους τρόπους και ενδεχομένως και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. 

• Οι ευρύτερες κοινωνικές και δημογραφικές προεκτάσεις της αύξησης των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών. 
Η εξέταση των θεμάτων αυτών αποτελεί αντικείμενο του Τρίτου Κεφα

λαίου. 
Τέλος, του κυρίως σώματος της μελέτης προτάσσεται μια σύνοψη των κυ

ριότερων σημείων της εργασίας και των πιο σημαντικών συμπερασμάτων της. 
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Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα 
ισχύοντα για τους άνδρες, μέσα από την παράταση του εργασιακού βίου των 
γυναικών, ως αποτέλεσμα της κατάργησης της ευχέρειας πρόωρης συνταξιο
δότησης, θα τείνει να αυξήσει τα έσοδα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα
τος από εργατικές και εργοδοτικές εισφορές και να μειώσει τις δαπάνες του 
για συντάξεις, σε περίοδο όπου οι δυσχέρειες κάλυψης των ελλειμμάτων των 
κοινωνικοασφαλιστικών οργανισμών τείνουν σε όξυνση. 

Παράλληλα, η ρύθμιση αυτή είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει και σε αύξηση 
του εργατικού δυναμικού. Σε περίοδο αυξανόμενης ανεργίας, που δημιουργεί 
την εντύπωση ότι το εργατικό δυναμικό πλεονάζει, μέτρα που οδηγούν σε πε
ραιτέρω αύξηση του μπορεί να φαίνονται αχρείαστα αν όχι και επιζήμια. Η 
προσεκτική όμως εξέταση των δεδομένων πείθει ότι το ελληνικό εργατικό δυ
ναμικό θα τείνει στο προσεχές μέλλον σε συρρίκνωση, και μπορεί, ως εκ τού
του, να καταστεί σοβαρός περιοριστικός παράγοντας στην ανάπτυξη. Αξιοση
μείωτο είναι ότι τα δεδομένα αυτά χαρακτηρίζονται από αυξημένη στατιστική 
αξιοπιστία, αφού επηρεάζονται συγκριτικά λιγότερο από τις ασάφειες και την 
αβεβαιότητα που συχνά χαρακτηρίζουν τη στατιστική πληροφόρηση για την 
οικονομία και οδηγούν σε βάσιμα και δύσκολα αμφισβητήσιμα συμπερά
σματα. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, η πληρέστερη αξιοποίηση του γυναικείου 
εργατικού δυναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ανάπτυξη. 

Βασικοί σκοποί της παρούσας εργασίας είναι: 
1) η συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων σε ό,τι αφορά τις ανισότητες στη 

μεταχείριση ανδρών και γυναικών ως προς τις προϋποθέσεις και τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης τις τελευταίες δεκαετίες, για να καταστεί σαφής 
ο χαρακτήρας και η έκταση του φαινομένου που εξετάζεται στην παρούσα 
εργασία, 

2) η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους λειτούργησαν οι ρυθμίσεις πρό
ωρης συνταξιοδότησης των γυναικών στη χώρα μας, 

3) η εξέταση της σημασίας και των πιθανών συνεπειών μιας προσεχούς εξίσω
σης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα 
για τους άνδρες. 
Όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο 1, στη δεκαετία του 1990 και σε μικρό-
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τερο βαθμό στη δεκαετία του 2000, θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις που περιόρι
σαν τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς τα όρια ηλικίας συν
ταξιοδότησης. Οι πιο σημαντικές όμως από αυτές αφορούσαν όσους άρχισαν 
τον εργασιακό τους βίο από το 1993 και μετά και στη μεγάλη τους πλειονό
τητα θα άρχιζαν να συνταξιοδοτούνται κατά τα μέσα της δεκαετίας του 2020. 
Αφορούσαν δηλ. το απώτερο μέλλον. Κάτω και από την πίεση για περιορισμό 
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, με νομοθετήματα του 2010 η εξίσωση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών θα έχει συντελε
στεί μέσα σε λίγα χρόνια. Στις περισσότερες περιπτώσεις η διάρκεια των με
ταβατικών ρυθμίσεων προβλέπεται πενταετής, ενώ για άλλες είναι αρκετά 
συντομότερη. 

Από την απλή ανάγνωση των ρυθμίσεων που ίσχυσαν έως και πολύ πρό
σφατα, ότι λ.χ. μια γυναίκα εργαζόμενη μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στην 
ηλικία των 50 ετών έναντι του 60ού ή του 65ου έτους για έναν άνδρα, μπορεί 
να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι πρόκειται απλά για μια κλασματικά ευνοϊκό
τερη μεταχείριση των γυναικών έναντι των ανδρών. Η προσεκτικότερη όμως 
εξέταση των αριθμών αποκαλύπτει ότι σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά στη 
μεταχείριση είναι πολύ μεγαλύτερη και οι συνέπειες της στη χρηματοοικονο
μική κατάσταση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος πολύ σοβαρότερες. 
Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η χαμηλότερη ηλικία συνταξιοδότησης συν
τρέχει συχνά και με περίοδο ασφάλισης η διάρκεια της οποίας μπορεί να είναι 
κατά πολύ βραχύτερη από τη διαφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αν
δρών και γυναικών, το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ της διάρ
κειας του «εργασιακού βίου», οπότε καταβάλλονται κοινωνικοασφαλιστικές ει
σφορές και της διάρκειας του «συνταξιοδοτικού βίου», οπότε εισπράττεται 
σύνταξη, μπορεί να διαφέρει όχι κλασματικά αλλά κατά πολλαπλάσιο. Όπως 
προκύπτει από το Κεφάλαιο 1, με τις ρυθμίσεις που ίσχυαν έως και πολύ πρό
σφατα και σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό με εκείνες που ίσχυσαν στο παρελ
θόν, η διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου ήταν μεγαλύτερη και σε ορισμένες 
περιπτώσεις πολύ μεγαλύτερη της διάρκειας του εργασιακού. Έτσι, π.χ., για 
γυναίκα δημόσιο υπάλληλο και μητέρα ανήλικων παιδιών, που είχε κάνει 
έναρξη του εργασιακού της βίου πριν το τέλος του 1982 αρκούσαν 15 μόνο 
χρόνια υπηρεσίας για να δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί κατά τη συμπλήρωση 
του 42ου έτους της ηλικίας της. Στην ίδια περίπτωση αρκούσαν 22 χρόνια 
υπηρεσίας για να λάβει σύνταξη ανεξάρτητα από την ηλικία της. Αν δηλ. ο ερ
γασιακός βίος άρχιζε στα 18, θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στο 40ό έτος 
της ηλικίας της. Με βάση προγενέστερες ρυθμίσεις μια γυναίκα θα μπορούσε 
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να λάβει σύνταξη στα 35 της έτη. Σε άλλη περίπτωση, για γυναίκα δημόσιο 
υπάλληλο, παντρεμένη χωρίς παιδιά, που είχε κάνει έναρξη του εργασιακού 
της βίου μεταξύ 1982 και 1992 αρκούσαν 15 χρόνια υπηρεσίας για να λάβει 
σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Στην πρώτη από τις περιπτώσεις που μόλις ανα
φέρθηκαν, με προσδόκιμο ζωής, λ.χ., 85 έτη, ύστερα από εργασιακό βίο 15 
ετών η ασφαλισμένη θα εδικαιούτο να εισπράττει σύνταξη για 43 χρόνια. Στη 
δεύτερη περίπτωση η διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου θα μπορούσε να εί
ναι ακόμη μεγαλύτερη. Στην τρίτη περίπτωση, με το ίδιο προσδόκιμο ζωής, 
ύστερα από εργασιακό βίο 15 ετών η ασφαλισμένη θα εδικαιούτο να εισπράτ
τει σύνταξη για 30 χρόνια. Μπορεί δηλ. ο συνταξιοδοτικός βίος να φθάσει να 
είναι και τριπλάσιας διάρκειας σε σύγκριση με τον εργασιακό, ενώ για έναν 
άντρα που έχει εργαστεί για 35 χρόνια και συνταξιοδοτείται στα 65 η σχέση 
αυτή θα είναι της τάξης του 0,43. 

Με τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές που θα σωρευόντουσαν ως κεφά
λαιο στο τέλος ενός εργασιακού βίου τόσο βραχέος όσο στα προηγούμενα 
παραδείγματα, η σύνταξη που θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί για ένα τόσο 
μακρό συνταξιοδοτικό βίο δεν θα ανερχόταν σε εκατοντάδες αλλά σε δεκά
δες ευρώ το μήνα. Από τις τάξεις αυτές μεγέθους καθίσταται σαφής η έκταση 
του βάρους που είχαν ως συνέπεια οι πιο ακραίες ρυθμίσεις για το κοινωνι
κοασφαλιστικό σύστημα, ακόμη και όταν η σύνταξη που παρεχόταν ήταν λί
γες εκατοντάδες ευρώ το μήνα. Γενικότερα, ακόμη και με τις ρυθμίσεις που 
ίσχυσαν έως και πολύ πρόσφατα, που ήταν λιγότερο γενναιόδωρες από τις 
παλαιότερες, για ευρείες κατηγορίες γυναικών ο εργασιακός βίος, για όσες 
θα επέλεγαν να κάνουν χρήση της ευχέρειας πρόωρης συνταξιοδότησης, θα 
ήταν ουσιωδώς βραχύτερος από τον συνταξιοδοτικό. Σε αναλογιστική βάση, 
με ένα τέτοιο συσχετισμό, τα επίπεδα συντάξεων που δικαιολογούνται, εκ
φρασμένα ως ποσοστά αναπλήρωσης, ως ποσοστά δηλ. επί του μισθού του 
τελευταίου εργάσιμου έτους ή των τελευταίων πέντε εργάσιμων ετών είναι 
πολύ χαμηλότερα από εκείνα που επικρατούσαν. Είναι δηλ. σαφές ότι στις 
πρόωρα χορηγούμενες συντάξεις υπήρχε, σε βαθμό που εποίκιλλε ανάλογα 
με την περίπτωση, πολύ σημαντικό στοιχείο πρόνοιας, η χρηματοδότηση του 
οποίου δεν θα έπρεπε να καλύπτεται από τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφο
ρές. 

Η έκφραση οποιασδήποτε αξιολογικής κρίσης (value judgment) για το κα
θεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών δεν αποτελεί εν προκειμένω 
αντικείμενο. Όσα μόλις αναφέρθηκαν έχουν μόνο σκοπό τη διευκρίνιση της 
χρηματοοικονομικής σημασίας του εν λόγω καθεστώτος για ένα κοινωνικο-
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ασφαλιστικό σύστημα που έχει εισέλθει σε φάση ωριμότητας και δεν διαθέτει 
πλέον την ταμειακή ευχέρεια που υπήρχε στο παρελθόν, όταν ακόμη υπερτε
ρούσαν κατά πολύ οι οικονομικά ενεργοί ασφαλισμένοι έναντι όσων ασκού
σαν συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 

Ανεξάρτητα από το ποια ήταν η λογική στην οποία στηρίχτηκε η θεσμοθέ
τηση της πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών σε σύγκριση με τους άν
δρες, κατά το χρόνο που υιοθετήθηκαν οι σχετικές ρυθμίσεις, θα μπορούσε 
να αναζητηθεί η αιτιολόγηση τους σε σχέση με παράγοντες όπως: 
• Η ενθάρρυνση της αύξησης της συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού 

στο εργατικό δυναμικό, η οποία, όπως προκύπτει από στοιχεία που παρατί
θενται πιο κάτω, κυμαινόταν για αρκετό χρονικό διάστημα σε συγκριτικά χα
μηλά επίπεδα. 

• Η στήριξη της γεννητικότητας και της μητρότητας. 
• Η στήριξη της οικογένειας. 

Ύστερα από κύμανση τις δύο προηγούμενες δεκαετίες, τα ποσοστά συμ
μετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό το 1971 (Απογραφή Πληθυ
σμού) ήταν πολύ χαμηλά. Κάτω από τέτοιες συνθήκες η προσφορά στις μη 
εργαζόμενες γυναίκες ευνοϊκών όρων συνταξιοδότησης και η παροχή συντα
ξιοδοτικών δικαιωμάτων ύστερα από σχετικά σύντομη παραμονή στην εργα
σία, θα μπορούσε να λειτουργεί ως κίνητρο συμμετοχής στο εργατικό δυνα
μικό. Στο βαθμό που οι σχετικές ρυθμίσεις έδωσαν ώθηση στην αυξημένη 
συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό -βαθμό που δεν είναι εύκολο 
να προσδιοριστεί- και οδήγησαν σε αύξηση στην προσφορά του ζωτικότερου 
συντελεστή παραγωγής, η σημασία τους για την ανάπτυξη θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ως σημαντικό αντιστάθμισμα έναντι του οικονομικού βάρους που 
αυτές συνεπαγόντουσαν για το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. 

Όποια όμως και αν ήταν η χρησιμότητα του κινήτρου για το οποίο γίνεται 
λόγος, στο παρελθόν, η χρησιμότητα αυτή τείνει να εξαντληθεί, αφού ήδη τα 
ποσοστά συμμετοχής των νέων γυναικών στο εργατικό δυναμικό προσεγγί
ζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τη σχετική μακροχρόνια τάση να επιτρέπει 
την πρόβλεψη ότι τα επίπεδα τους θα συνεχίσουν να ανέρχονται. 

Η γεννητικότητα στη χώρα μας παρουσίασε μακροχρονιότερες τάσεις μεί
ωσης, οι οποίες επιταχύνθηκαν μετά το 1980 και οδήγησαν στα σημερινά χα
μηλά επίπεδα, τα οποία δεν επιτρέπουν ούτε καν την ικανοποιητική ανανέωση 
του πληθυσμού. Από το γεγονός αυτό δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρα
σμα ότι η πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών δεν συνέβαλε θετικά στην 
εξέλιξη των γεννήσεων, αφού είναι ενδεχόμενο η θετική της επίδραση να υπε-
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ραντισταθμίστηκε από την αρνητική επίδραση άλλων παραγόντων, με τελικό 
αποτέλεσμα την κάμψη της γεννητικότητας. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται ως 
το πιθανότερο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η γεννητικότητα παρου
σίασε ισχυρές και κρίσιμης σημασίας τάσεις κάμψης στην περίοδο 1981-87. 
Το γεγονός ότι η κάμψη αυτή συνέπεσε χρονικά με περίοδο ενίσχυσης του 
κράτους πρόνοιας γενικά, δεν ευνοεί την υπόθεση ότι η πολιτική πρόωρης 
συνταξιοδότησης συνέβαλε θετικά στη γεννητικότητα. Αν η πολιτική πρόωρης 
συνταξιοδότησης των γυναικών και ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας γενικό
τερα ασκούσε αξιόλογη θετική επίδραση στη γεννητικότητα, θα ανέμενε κα
νείς η θετική αυτή επίδραση να εκδηλωθεί περισσότερο στην περίοδο της δε
καετίας του 1980. Περίοδο στην οποία, όπως προκύπτει από τα δεδομένα, οι 
ευνοϊκές ρυθμίσεις συνταξιοδότησης των γυναικών οδήγησαν πράγματι σε 
ταχύτερη έξοδο των γυναικών από το εργατικό δυναμικό έναντι των ανδρών. 
Μια τέτοια συμβολή, αν δεν ήταν αρκετή να αναστρέψει τη μακροχρόνια τάση 
μείωσης της γεννητικότητας, θα έπρεπε τουλάχιστον να επιβραδύνει την πο
ρεία της. Από το γεγονός ότι συνέβη το αντίθετο, μπορεί να συναχθεί το συμ
πέρασμα ότι, αν υπήρξε κάποια θετική επίδραση στις γεννήσεις από το μέτρο 
αυτό, θα ήταν πολύ περιορισμένης έκτασης. 

Για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής αλλά και για λόγους 
που συνδέονται με τον αναπαραγωγικό ρόλο των γυναικών, τα οικογενειακά 
τους καθήκοντα είναι συνήθως αυξημένα σε σχέση με εκείνα των αδρών. Η 
πρόωρη συνταξιοδότηση διευκολύνει τις γυναίκες να μπορούν να αφιερώ
σουν περισσότερο χρόνο και δυνάμεις στο ρόλο τους αυτό, και με την έννοια 
αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσφέρει κοινωνικό όφελος. 

Και από την άποψη όμως αυτή έχουν μεσολαβήσει μεγάλες μεταβολές στις 
συνθήκες, έτσι ώστε σήμερα πλέον το μέγεθος των κοινωνικών αναγκών από 
την άποψη που εξετάζεται εδώ να είναι αρκετά μικρότερο απ' ό,τι ήταν παλαι
ότερα και να τείνει σε περαιτέρω μείωση. Στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα 
εκδηλώθηκε τάση συνεχούς μείωσης του μέσου αριθμού μελών ανά νοικοκυ
ριό, με αποτέλεσμα το μέγεθος αυτό από 4,1 μέλη το 1951 να έχει μειωθεί στα 
2,8 μέλη το 2001. Ανάλογη -και μεγαλύτερη για λόγους που αναφέρονται 
αμέσως παρακάτω- μπορεί να υποθέσει κανείς ήταν και η μείωση του φόρτου 
της οικογενειακής φροντίδας από τη νοικοκυρά. 

Η μεγάλη μείωση της γεννητικότητας ιδίως μετά το 1980, η μετατόπιση 
όλο και μεγαλύτερου τμήματος της παραγωγής υπηρεσιών και αγαθών από 
το νοικοκυριό στην αγορά, η μεγάλη αύξηση της προσφοράς δημόσιων υπη
ρεσιών φύλαξης και φροντίδας των βρεφών και των μικρών παιδιών μέσα από 
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την αύξηση της δυναμικότητας των βρεφονηπιακών σταθμών, τα ολοήμερα 
σχολεία, κ.ά., η ευρύτατη πλέον εξάπλωση της χρήσης διαρκών αγαθών κατα
ναλωτή, ακόμη δε και η σταδιακή διάβρωση της νοοτροπίας αποχής των αν
δρών από ορισμένες κατηγορίες οικογενειακών υποχρεώσεων και φροντίδων, 
οδηγούν σε μείωση του έργου που κάτω από παλαιότερες συνθήκες παρά
γονταν στο εσωτερικό των οικογενειών και στην παραγωγή του οποίου ο ρό
λος των γυναικών ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Γενικότερα βαίνουμε προς πρό
τυπα οργάνωσης της παραγωγής με την ευρύτερη έννοια, σύμφωνα με τα 
οποία η ικανοποίηση όλο και μεγαλύτερου μέρους των οικογενειακών ανα
γκών επιτυγχάνεται αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα μέσα από αντί
στοιχες δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες αγοράς, η λειτουργία των οποίων 
προϋποθέτει συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μάλλον, παρά μέσα από την 
ίδια την οικογένεια και τα γυναικεία μέλη της. Παράλληλα, αυξανόμενο τμήμα 
και του ίδιου του γυναικείου πληθυσμού μπορεί να εκδηλώνει προτίμηση να 
προσφέρει υπηρεσίες μέσα από συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μάλλον 
παρά μέσα από μια άτυπη οικογενειακή συνεργασία, σε ρόλους που μπορεί 
να θεωρηθούν επικουρικοί. Θα μπορούσε επίσης να λεχθεί ότι και οι μεταβο
λές στη νοοτροπία τείνουν να περιορίσουν τη διάθεση των γυναικών των με
γαλύτερων ηλικιών να υπηρετούν την ευρύτερη οικογένεια μέσα από επικου
ρικούς ρόλους αλλά και την τάση των νεότερων να αναθέτουν τέτοιους ρό
λους στα αρχαιότερα θήλεα μέλη των οικογενειών τους ή να τους προσδο
κούν. 

Για τους λόγους αυτούς, το όποιο όφελος, με τη μορφή της στήριξης της 
οικογένειας, που θα μπορούσε να προκύψει από την πολιτική πρόωρης συντα
ξιοδότησης, τείνει σε μείωση με την πάροδο του χρόνου. 

Γενικότερα, από την άποψη της αποτελεσματικότερης κατανομής των πα
ραγωγικών πόρων, μπορεί να λεχθεί ότι οι μεταβολές στις συνθήκες που προ
αναφέρθηκαν τείνουν να καταστήσουν αποδοτικότερη την προσφορά των γυ
ναικών μέσα από τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μάλλον παρά μέσα 
από ρόλους νοικοκυράς. 

Το συμπέρασμα είναι ότι, όποια και αν ήταν τα κοινωνικά ή οικονομικά 
οφέλη από την πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών σε παλαι
ότερες περιόδους, με τις σημερινές συνθήκες η συμβολή αυτή έχει περιορι
στεί δραστικά. Με βάση και την εμπειρία άλλων χωρών, τα περιθώρια αύξη
σης της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό βαίνουν σε εξάν
τληση, ενώ και τα οικογενειακά βάρη τείνουν σε συνεχή μείωση, λόγω της μεί
ωσης της γεννητικότητας, του μέσου μεγέθους των οικογενειών και του συνε-
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χους περιορισμού του παραγωγικού ρόλου του νοικοκυριού. Με την έννοια 
αυτή, σε σχέση με την περίοδο θεσμοθέτησης των σχετικών μέτρων, με κριτή
ριο το κοινωνικό όφελος, θα ήταν σήμερα πολύ πιο δύσκολο να αιτιολογηθεί η 
σχετική πολιτική. 

Από τα δεδομένα προκύπτει ότι, με την πάροδο των ετών, ακριβώς ίσως 
επειδή, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν αλλά και για άλλους, οι συνθή
κες έχουν αλλάξει, έχει εκδηλωθεί μια τάση από την πλευρά των γυναικών να 
κάνουν χρήση της ευχέρειας πρόωρης συνταξιοδότησης σε φθίνοντα βαθμό. 

Η πληροφόρηση για την ηλικία συνταξιοδότησης των εκάστοτε συνταξιού
χων δεν τυγχάνει συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας, τουλάχιστον με 
τρόπους που θα επέτρεπαν τη συναγωγή συνολικών συμπερασμάτων για τη 
χώρα. Και αν όμως ακόμη τέτοια πληροφόρηση ήταν διαθέσιμη, από μόνη της 
δεν θα αρκούσε για τη συναγωγή έγκυρων συμπερασμάτων για την ηλικία 
αποχώρησης από την εργασία, για μια σειρά από λόγους. 

Με βάση όμως τη διαθέσιμη πληροφόρηση, προκύπτει ότι για τα μέλη του 
εργατικού δυναμικού, που ήταν 40-44 ετών το 1981 και έγιναν 50-54 ετών το 
1991, παρατηρήθηκε αυξημένος ρυθμός αποχώρησης από το εργατικό δυνα
μικό στο αναμεταξύ για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Η διαφορά 
όμως δεν έχει τέτοια έκταση, ώστε να μπορεί να στηρίξει αδιαμφισβήτητα 
συμπεράσματα. Για τα μέλη του εργατικού δυναμικού όμως που ήταν 45-49 
ετών το 1981 και έγιναν 55-59 ετών το 1991, η υπεροχή στο ρυθμό αποχώρη
σης από το εργατικό δυναμικό στο αναμεταξύ για τις γυναίκες σε σχέση με 
τους άνδρες ήταν πολύ μεγαλύτερη. Τα δεδομένα μπορεί να στηρίξουν το 
συμπέρασμα ότι αριθμός γυναικών με ηλικία 50-64 ετών το 1991, της τάξης 
των 10-20 χιλ., έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων για να συνταξιοδοτη
θεί ενωρίτερα σε σχέση με τους άνδρες στη δεκαετία 1981-1991. Δεδομένου 
ότι το ευεργέτημα της πρόωρης συνταξιοδότησης δεν ισχύει για όλες τις ερ
γαζόμενες γυναίκες αλλά μόνο για ορισμένες κατηγορίες καθιστά το μέγεθος 
που μόλις αναφέρθηκε ιδιαίτερα σημαντικό. 

Η εικόνα που προκύπτει για τη δεκαετία 1981-1991 ανατράπηκε άρδην για 
τη δεκαετία 1991-2001. Οι ρυθμοί αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό 
ατόμων που ήταν το 1991 40-59 ετών στη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2001 
ήταν συστηματικά και ουσιαστικά υψηλότεροι για τους άνδρες σε σύγκριση 
με τις γυναίκες. 

Το φαινόμενο συνδέεται σαφώς με αλλαγές στη συμπεριφορά της μεγά
λης μάζας των Ελληνίδων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2001 σε σύγ
κριση με τη δεκαετία 1981-1991. Η ισχυρή δηλ. τάση αύξησης της συμμετο-
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χής στο εργατικό δυναμικό εκ μέρους των νεότερων ηλικιών για τη δεκαετία 
1981-1991 εξαπλώθηκε σε όλο το φάσμα των ηλικιών των γυναικών στη συνέ
χεια. 

Συγκρίνοντας τα δεδομένα για τα έτη 1981, 1991 και 2001, είναι προφανής 
η θεαματική άνοδος των γυναικών-εργοδοτών, ο αριθμός των οποίων από 
8.856 ή το 8,7% του συνόλου των εργοδοτών το 1981 έφθασε τις 131.453 ή το 
26,2% του αντίστοιχου συνόλου το 2001. Σε σύγκριση με άλλους ρόλους στην 
παραγωγική διαδικασία, οι εργοδότες αντλούν συγκριτικά πιο σημαντικά οικο
νομικά και λοιπά οφέλη από τη συνέχιση της συμμετοχής τους στην παραγω
γική διαδικασία και τείνουν να παραμένουν στο εργατικό δυναμικό για μακρύ
τερο χρονικό διάστημα. Συχνά δεν εγκαταλείπουν το ρόλο τους, όσο οι δυνά
μεις τους το επιτρέπουν. 

Από τα δεδομένα προκύπτει επίσης ότι η εργασία για ίδιο λογαριασμό εκ 
μέρους των γυναικών φαίνεται να έχει λειτουργήσει, στην εξεταζόμενη πε
ρίοδο, ως ένα είδος ενδιάμεσου σταθμού πριν το πέρασμα στην κατηγορία 
των εργοδοτών. Φαίνεται δηλ. ότι πολλές γυναίκες μπαίνουν σε ένα επάγ
γελμα ως αυτοαπασχολούμενες και στη συνέχεια, αρκετές από αυτές, επε
κτείνουν τις δραστηριότητες τους, προσλαμβάνουν προσωπικό και περνούν 
στην κατηγορία των εργοδοτών. Ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων για ίδιο λο
γαριασμό ανδρών στην 20ετία 1981-2001 περιορίστηκε στο ήμισυ σχεδόν, ο 
αριθμός των γυναικών παρουσίασε μεγάλη αύξηση στη δεκαετία 1981-1991 
και στη συνέχεια μικρή μείωση. Ως αποτέλεσμα οι γυναίκες από 9,9% του συ
νόλου των εργαζόμενων για ίδιο λογαριασμό το 1981 αυξήθηκαν σε 24,2% το 
2001. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι στην πρώτη επαγγελματική κατηγορία (επι
στημονικά και ελευθέρια επαγγέλματα, τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί, διευ
θυντικά και ανώτερα διοικητικά στελέχη), η οποία, κατά τεκμήριο, καλύπτει τα 
επαγγέλματα που προϋποθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
και προσφέρει ανάλογα πλεονεκτήματα από άποψη οικονομικών και λοιπών 
απολαβών και κοινωνικού γοήτρου, ο ρόλος των γυναικών ήταν ήδη αυξημέ
νος το 1981. Το σχετικό πλεονέκτημα έτεινε σε διεύρυνση με την πάροδο του 
χρόνου και το 2001 το 30% των γυναικών μελών του εργατικού δυναμικού 
ανήκε στην εν λόγω κατηγορία, έναντι 24% στην περίπτωση των ανδρών. Το 
μερίδιο των γυναικών στην ομάδα αυτή επαγγελμάτων αυξήθηκε από 34,6% 
το 1981 σε 43,0% το 2001. 

Η οικονομική επιβάρυνση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και οι 
λοιπές συνέπειες μιας πολιτικής πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών σε 
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σύγκριση με τους άνδρες -εκτός από την έκταση της χρήσης του σχετικού 
ευεργετήματος που εξετάστηκε στο προηγούμενο τμήμα- εξαρτώνται απο
φασιστικά και από το σχετικό βάρος του γυναικείου εργατικού δυναμικού στο 
σύνολο. Όσο το πλήθος των πρόωρα συνταξιοδοτούμενων γυναικών ήταν 
σχετικά μικρό, διότι η συμμετοχή των σχετικών ηλικιακών κλιμακίων στο εργα
τικό δυναμικό υπήρξε χαμηλή, τόσο οι συνέπειες για τις οποίες μόλις έγινε λό
γος έτειναν να παραμένουν περιορισμένες. Η εξελικτική όμως πορεία της 
συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, όπως σκιαγραφήθηκε πιο 
πάνω, υπήρξε τέτοια ώστε να διανύουμε ήδη περίοδο γρήγορης αύξησης του 
αριθμού των γυναικών μελών του εργατικού δυναμικού που φθάνουν σε ηλι
κία συνταξιοδότησης. Ενώ η συμμετοχή των γυναικών που βρίσκονταν σε ηλι
κίες κρίσιμες από άποψη πρόωρης συνταξιοδότησης κυμάνθηκε γύρω από 
παραπλήσια επίπεδα κατά τις Απογραφές του 1971, 1981 και 1991, αυτή πα
ρουσίασε απότομη αύξηση, ιδίως για τις ηλικίες 45-54 ετών, μεταξύ των Απο
γραφών του 1991 και 2001. 

Η καθήλωση των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών των ηλικιών που 
αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση σε παραπλήσια επίπεδα και χωρίς ανο
δική τάση στην περίοδο 1971-1991 ερμηνεύεται από τις εξελίξεις στα ποσο
στά συμμετοχής γυναικών νέων ηλικιών στο εργατικό δυναμικό κατά την πε
ρίοδο 1951-1971. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Κεφαλαίου 2, ένα γρήγορα αυξανόμενο μέ
ρος του γυναικείου εργατικού δυναμικού φαίνεται ότι δεν επιλέγει πλέον την 
πρόωρη συνταξιοδότηση. Με αυτό το δεδομένο, η γρήγορη αύξηση του αριθ
μού των γυναικών μελών των ηλικιακών κλιμακίων που αφορούν στην πρόωρη 
συνταξιοδότηση δεν είναι πιθανόν να έχει οδηγήσει σε ανάλογη οικονομική 
επιβάρυνση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Επειδή όμως η συμπε
ριφορά στο μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα, η συνέχιση του 
καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών θα μπορούσε να δημι
ουργήσει αυξημένα βάρη, καθώς αυξάνει συνεχώς ο αριθμός των ατόμων που 
θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της σχετικής ευχέρειας. 

Από την ανάλυση του Κεφαλαίου 2, που μόλις συνοψίστηκε, προκύπτουν 
με αρκετή σαφήνεια τα εξής συμπεράσματα: 
• Το όποιο κοινωνικό όφελος από το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης 

των γυναικών κατά το χρόνο θεσμοθέτησης των σχετικών μέτρων αν δεν 
έχει εξανεμιστεί στο μεταξύ έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω των 
εξελίξεων που μεσολάβησαν στα σχετικά μεγέθη και στις συνθήκες. 

• Μετά το 1991 φαίνεται ότι από τις εργαζόμενες γυναίκες για τις οποίες είχε 
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εφαρμογή το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, το τμήμα που έκανε 
χρήση της σχετικής ευχέρειας έτεινε σε μείωση. 

• Μετά το 1991 το πλήθος των εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες με βάση το 
καθεστώς που ίσχυε έως και πολύ πρόσφατα θα μπορούσαν να λάβουν 
πρόωρη σύνταξη, έτεινε σε γρήγορη αύξηση. 
Αν προσθέσει κανείς στους παράγοντες αυτούς και το γεγονός ότι το κα

θεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για τις γυναίκες δεν αφορούσε το σχετικό 
σύνολο αλλά μόνο ένα μέρος, με αποτέλεσμα μια δυσμενή διάκριση σε βάρος 
όσων εργαζόμενων γυναικών δεν καλύπτονταν από αυτό, είναι σαφές ότι σή
μερα πλέον, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά και τη βιωσιμότητα του 
κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, θα ήταν πολύ δύσκολο να υπερασπιστεί 
κανείς τις σχετικές ρυθμίσεις. 

Όπως προκύπτει από όλες τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με 
τις προοπτικές του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, εισερ-
χόμεθα σε περίοδο σχετικά γρήγορης αύξησης του αριθμού των συνταξιού
χων και περαιτέρω μειωτικής τάσης στη σχέση εργαζομένων προς συνταξιού
χους. Για ένα διάστημα, στα πρόσφατα χρόνια, η τάση αυτή συγκρατήθηκε, 
διότι εξερχόντουσαν σε σύνταξη εργαζόμενοι που γεννήθηκαν στη δεκαετία 
του 1940, στη διάρκεια της οποίας ο αριθμός των γεννήσεων είχε συγκρατη
θεί ένεκα των κακουχιών του πληθυσμού λόγω της ξένης κατοχής και του εμ
φυλίου πολέμου. Ως εκ τούτου το ισοζύγιο εξερχόμενων από το πλήθος των 
συνταξιούχων (λόγω θανάτου) και εισερχομένων (λόγω συνταξιοδότησης) 
οδηγούσε σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των συνταξιούχων. Στα 
προσεχή χρόνια θα εξέρχονται σε σύνταξη σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό 
άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1950, οπότε και ο αριθμός των γεννήσεων πα
ρουσίασε ουσιώδη αυξητική τάση. Έτσι οι επιπτώσεις από τον παράγοντα 
αυτό, σε συνδυασμό και με την επίδραση της χαμηλής γεννητικότητας και της 
αυξητικής τάσης στο προσδόκιμο ζωής, στη σχέση εργαζομένων προς συντα
ξιούχους, θα αρχίσουν να εκδηλώνονται με περισσότερο έντονο τρόπο απ' 
ό,τι τα τελευταία χρόνια. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη εργασία 
του ΚΕΠΕ, ο λόγος συντάξεων -ο αριθμός των οποίων υπερβαίνει τον αριθμό 
των συνταξιούχων, διότι μερικοί από αυτούς εισπράττουν περισσότερες από 
μια συντάξεις- προς το εργατικό δυναμικό από 0,5 περίπου που είναι το 2010 
θα τείνει το 2050 σε τιμές που κυμαίνονται ανάλογα με τις εναλλακτικές υπο
θέσεις εργασίας από 0,7 στην ευνοϊκότερη περίπτωση σε 1,0 στη δυσμενέ
στερη. Οι εκτιμήσεις αυτές βρίσκονται σε αρμονία με πολύ πρόσφατες εκτι-
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μήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χώρες μέλη της Ε.Ε. 
Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι, ακόμη και 

αν όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν στην κανονική αγορά εργασίας έως το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και πληρώνουν κανονικά όλες τις κοινωνικοα
σφαλιστικές τους εισφορές, ένα κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα το οποίο, για 
λόγους που συνδέονται με τις τάσεις στη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα, 
οδεύει σταδιακά προς σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους που θα πλη
σιάζει τη μονάδα, δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει χωρίς ριζικές αλλαγές. Με 
την έννοια αυτή η όποια συμβολή της εξίσωσης ανδρών και γυναικών ως προς 
τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στην αύξηση του εργατικού δυναμικού έχει 
σημασία για τη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. 

Από όσα μόλις αναφέρθηκαν προκύπτουν τα εξής: 
1. Σε προοπτική χρόνου η μειωτική επίδραση των συγκριτικά χαμηλών ποσο

στών συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στο παρελθόν θα 
τείνει σε εξάντληση καθώς, με την πάροδο του χρόνου θα εξέρχονται του 
εργατικού δυναμικού εργαζόμενες μεγαλύτερων ηλικιών και θα αντικαθί
στανται από εργαζόμενες νεότερων ηλικιών, τα ποσοστά συμμετοχής των 
οποίων ακολουθούν ανοδική τροχιά, με τάση εξίσωσης προς τα μέσα ευρω
παϊκά επίπεδα. 

2. Παράλληλα και η μειωτική επίδραση των ρυθμίσεων πρόωρης συνταξιοδό
τησης των γυναικών στα ποσοστά συμμετοχής των μεσαίων και περισσό
τερο των ανώτερων ηλικιακών κλιμακίων, θα τείνει να εξαλειφθεί καθώς 
σύντομα θα επέλθει εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυ
ναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες. 

3. Με αυτή την προϋπόθεση, η εξελικτική αυτή διαδικασία θα ισορροπήσει σε 
επίπεδα ποσοστών συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό που 
θα υπολείπονται των αντίστοιχων ποσοστών για τους άνδρες μόνο στο 
βαθμό που αυτό θα υπαγορεύεται από το βιολογικό και κοινωνικό ρόλο της 
μητρότητας. 

Οι επιδράσεις του πρώτου από τους τρεις αυτούς παράγοντες έχουν λη
φθεί υπόψη στις εκτιμήσεις του γυναικείου εργατικού δυναμικού έως το 2050 
που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενη εργασία. Καθώς αντικείμενο εν 
προκειμένω είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξέταση της πιθανής επίπτωσης 
της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς εκείνα 
που ισχύουν για τους άνδρες, ζητούμενο είναι η πραγματοποίηση νέων εκτι
μήσεων, στις οποίες καθοριστικός παράγοντας των μελλοντικών ποσοστών 
συμμετοχής των γυναικών θα είναι τα πιθανά επίπεδα ισορροπίας τους, με 
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μόνο πλέον παράγοντα διαφορισμού μεταξύ ανδρών και γυναικών το βιολο
γικό και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας. 

Με ορίζοντα το 2050 και σε ό,τι αφορά τις ηλικίες 25-54 ετών και 45-54 
ετών θα υπεραρκούσε η ισχυρή μακροχρόνια ανοδική τάση που εμφανίζεται 
στα δεδομένα, ούτως ώστε τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργα
τικό δυναμικό στη χώρα μας να προσεγγίσουν τα αντίστοιχα επίπεδα ωριμό
τητας, τα οποία σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία διαμορφώνονται γύρω στο 
85%. Αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών των ηλικιών 
25-54 ετών στη χώρα μας αυξήθηκε από 38% το 1971 σε 69% το 2007 και το 
αντίστοιχο ποσοστό για τις ηλικίες 45-54 ετών από 30% σε 59%, γίνεται σαφές 
ότι η άνοδος του σχετικού ποσοστού για τις ηλικιακές αυτές ομάδες στο 85% 
έως το 2050 συνιστά εύλογη παραδοχή. 

Σε ό,τι αφορά το κλιμάκιο ηλικιών 55-64 ετών η διαμόρφωση παραδοχής 
για το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό το 2050 αν
τιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσχέρειες. Αυτό, όχι μόνο διότι -όπως προαναφέρ
θηκε- οι τάσεις, ακόμη και σε ώριμες οικονομίες, βρίσκονται σε ανοδική εξέ
λιξη, χωρίς ακόμη να είναι ορατό ένα σημείο ισορροπίας αλλά και διότι οι τά
σεις στη χώρα μας διαφοροποιούνται αποφασιστικά από τις γενικότερες τά
σεις. Έως και το 2007 δεν έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας ισχυρή τάση ανό
δου του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των γυναικών του κλιμακίου αυτού 
ηλικιών στο εργατικό δυναμικό, σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί σε πολλές άλ
λες χώρες. Κάτω από τέτοιες συνθήκες ενδεδειγμένη προσέγγιση είναι η υιο
θέτηση εναλλακτικών παραδοχών. Έτσι με χρονικό ορίζοντα το 2050 γίνονται 
δεκτές οι παραδοχές ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών των κλι
μακίων ηλικιών 45-54 ετών και 55-64 ετών που εμφανίζονται στον ακόλουθο 
Πίνακα. 

Από τη σύγκριση των εκτιμήσεων που είχαν γίνει σε προηγούμενη μελέτη, 
οι οποίες είχαν στηριχθεί στο ισχύον κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, με εκτι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Παραδοχές για τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό 
με ορίζοντα το έτος 2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

45-54 ετών 

55-64 ετών 

Ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό 

Υπόθεση Α 

85% 

75% 

Υπόθεση Β 

85% 

60% 
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Σύνοψη 

μήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και 
διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες μόνο κατά το ότι θα εξισωθούν τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άν
δρες, προκύπτουν οι διαφορές στο γυναικείο εργατικό δυναμικό που εμφανί
ζονται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Διαφορές στο γυναικείο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

45-54 ετών 55-59 ετών 60-64 ετών 65+ ετών Σύνολο 

Χαμηλότερη εκδοχή 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-10.048 

-408 

10.632 

21.713 

31.801 

26.396 

19.417 

16.279 

-3.669 

24.849 

56.077 

93.323 

126.313 

133.594 

133.617 

119.541 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-13.717 

24.441 

66.709 

115.036 

158.115 

159.990 

153.035 

135.820 

Υψηλότερη εκδοχή 

0 

25.692 

50.604 

72.457 

85.374 

72.475 

66.058 

61.531 

-167 

26.533 

57.834 

86.870 

113.932 

111.683 

98.283 

97.676 

84 

42.453 

88.061 

143.376 

191.309 

203.715 

204.414 

184.434 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-83 

94.678 

196.499 

302.703 

390.615 

387.873 

368.754 

343.641 

Στο πρώτο μέρος δίνεται η χαμηλότερη από τις εναλλακτικές εκτιμήσεις 
και στο δεύτερο η υψηλότερη. Σε σύγκριση με τα εκτιμώμενα μεγέθη του ερ
γατικού δυναμικού χωρίς την εξίσωση οι διαφορές που εμφανίζονται είναι 
πολύ ουσιώδεις, με αντίστοιχες ευεργετικές συνέπειες τόσο από την άποψη 
των χρηματοοικονομικών συνθηκών του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 
όσο και από την άποψη της στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας. 
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Σημειώνεται επίσης ότι: 
• Η πιθανή αύξηση του εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της εξίσωσης 

των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για 
τους άνδρες θα επέλθει κατά κύριο λόγο σε περίοδο στασιμότητας ή και 
κάμψης του συνολικού εργατικού δυναμικού, πράγμα που θα καταστήσει 
ακόμη μεγαλύτερη τη συμβολή της στην ανάπτυξη. 

• Δεν θα πρόκειται μόνο για μια προσθήκη στο εργατικό δυναμικό σε περίοδο 
επάρκειας του σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Όπως 
προκύπτει από σχετική σύγκριση των πιθανών αναγκών της ελληνικής οικο
νομίας σε εργατικό δυναμικό τις προσεχείς δεκαετίες με την πιθανή προ
σφορά εργατικού δυναμικού, η αύξηση του γυναικείου εργατικού δυναμι
κού που είναι πιθανόν να προέλθει από την εξίσωση των ορίων ηλικίας συν
ταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες, θα επέλθει 
σε περίοδο στενότητας και ανεπάρκειας του εργατικού δυναμικού σε σύγ
κριση με τις αναπτυξιακές ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

1.1. Γενικά 

Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή, σκοπός αυτού του Κεφαλαίου είναι 
μια συνοπτική αναφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και στην εξέλιξη 
τους τις τελευταίες δεκαετίες, με έμφαση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
για άνδρες και γυναίκες, ως αφετηρία για την εξέταση της σημασίας και των 
πιθανών μελλοντικών συνεπειών της άρσης μιας από τις ποικίλες μορφές ανι
σοτήτων στο ελληνικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, των ευνοϊκότερων 
δηλ. ρυθμίσεων ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες σε 
σύγκριση με τους άνδρες. Η παρουσίαση δεν είναι εξαντλητική, αφού σκοπός 
δεν είναι η πλήρης καταγραφή των πολυδαίδαλων σχετικών διατάξεων και 
των μεταβολών σε αυτές αλλά η απόκτηση μιας αδρής εικόνας για την έκταση 
και τα βασικά χαρακτηριστικά τους σε ό,τι αφορά το εξεταζόμενο θέμα. 

Το σύστημα παροχής συντάξεων αναπτύχθηκε απουσία ενός κεντρικού 
επιτελικού οργάνου και χωρίς κοινή ασφαλιστική αντίληψη. Η ασφαλιστική κά
λυψη του πληθυσμού αναπτύχθηκε περιπτωσιακά, απρογραμμάτιστα και με 
κλαδική κατάτμηση. Δημιουργήθηκαν κατά τη μεταπολεμική περίοδο μια πλη
θώρα ανεξάρτητων ταμείων, κλάδων ή ειδικών λογαριασμών, με σκοπό την 
παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης. Η κοινωνική ασφάλιση μπορεί στην 
πορεία της να απέκτησε χαρακτηριστικά καθολικής κάλυψης, όσον αφορά 
τους ηλικιωμένους και ανίκανους για εργασία, όμως η επιδίωξη της γενίκευσης 
της στους βασικούς κλάδους των συντάξεων και της ασθένειας επιτεύχθηκε 
με σημαντικές ανισότητες. 

Η πολυδιάσπαση και οι ανισότητες του συνταξιοδοτικού μας συστήματος -
μια συνιστώσα των οποίων είναι και η ευνοϊκότερη μεταχείριση των γυναικών 
σε σχέση με τους άνδρες ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η οποία 
εξετάζεται στην παρούσα εργασία - παρατηρούνται τόσο σε οριζόντιο επί
πεδο μεταξύ διαφορετικών ομάδων του πληθυσμού όσο και σε κάθετο επί
πεδο μεταξύ της ίδιας επαγγελματικής ομάδας και, από τις αρχές της δεκαε-
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τίας του 1990, μεταξύ των ασφαλισμένων πριν και μετά την 31/12/1992. Οι πα
λαιότερες γενιές ασφαλισμένων διαφοροποιήθηκαν από τις νεότερες, για τις 
οποίες θεσπίστηκαν νέοι κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις και τον τρόπο 
υπολογισμού των συντάξεων (Ν. 2084/92). Με τους κανόνες αυτούς οι προ
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης έγιναν αυστηρότερες για εκείνους τους ασφαλι
σμένους οι οποίοι καλούνται να επωμιστούν το μεγαλύτερο κόστος χρηματο
δότησης των σημερινών συντάξεων. 

Το σύστημα παροχής συντάξεων, που συνεχίζει να αποτελείται από ένα σύ
νολο φορέων, εκτός από το χρονίζον πρόβλημα των ανισοτήτων αντιμετωπίζει 
-όπως είναι γνωστό- και πρόβλημα οικονομικής βιωσιμότητας. Οι υπάρχου
σες αναλογιστικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει μεγάλη επιδείνωση 
των οικονομικών δεδομένων των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία επιταχύνεται 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας. Σύμφωνα με μελέτη της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής, που περιλαμβάνει προβολή των δαπανών των ασφαλι
στικών συστημάτων των κρατών μελών μέχρι το 2060, το ελληνικό ασφαλι
στικό σύστημα αναμένεται να εμφανίσει μια συνεχή αύξηση των δαπανών μέ
χρι και το 2035, με επιτάχυνση των ρυθμών ανόδου μετά το 2020. Επισημαίνε
ται ότι και στο πρόσφατο παρελθόν οι δαπάνες για τις συντάξεις έχουν αυξη
θεί πέρα από όλες τις προβλέψεις και εκτιμάται ότι ήδη το 2009 έφθασαν στο 
13,2% του ΑΕΠ, στο ποσοστό δηλ. που προβλεπόταν (με βάση την υπάρ
χουσα αναλογιστική μελέτη) να φθάσουν το 2020. 

Ο δείκτης δημογραφικής εξάρτησης, οι μεταβολές στην εκτίμηση του 
οποίου τις επόμενες δεκαετίες δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι σημαντι
κές, αποτυπώνει και αυτός μια πολύ δυσμενή κατάσταση για το συνταξιοδο
τικό μας σύστημα. Επισημαίνεται ότι η επιδείνωση του δείκτη αυτού, λόγω της 
γήρανσης του πληθυσμού και του δημογραφικού προβλήματος -της περιορι
σμένης γεννητικότητας- της χώρας μας, είναι συγκριτικά μεγαλύτερη από την 
αντίστοιχη επιδείνωση του δείκτη δημογραφικής εξάρτησης άλλων κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης γονιμότητας είναι 1,28 όταν ο 
αντίστοιχος ευρωπαϊκός είναι 1,51 και από την άποψη αυτή η Ελλάδα κατα
τάσσεται τελευταία στην Ε.Ε. των 15 και πέμπτη από το τέλος στην Ε.Ε. των 
27. Σταθερή μείωση της γεννητικότητας καταγράφεται τα τελευταία 35 χρό
νια. Το 1970 σε κάθε Ελληνίδα αναλογούσαν 2,39 παιδιά, έναντι 2,32 κατά 
μέσο όρο στην Ευρώπη, ενώ το 1980 ο μέσος όρος μειώθηκε σε 2,21 παιδιά 
και έκτοτε τα ποσοστά μειώνονται περαιτέρω. Επίσης, το προσδόκιμο ζωής 
αναμένεται να αυξηθεί στην Ε. Ε. Για τις Ελληνίδες που γεννήθηκαν το 2005 το 
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προσδόκιμο ζωής είναι κατά μέσο όρο 81,5 έτη και για τους Έλληνες 76,6 έτη, 
και στην υπόλοιπη Ε.Ε. για τις γυναίκες είναι 81,5 έτη και για τους άνδρες 75,4 
έτη. Οι δημογραφικές προβλέψεις για το 2050 αναβιβάζουν το προσδόκιμο 
ζωής στη χώρα μας για μεν τις γυναίκες στα 85,1 έτη για δε τους άνδρες στα 
80,3 έτη. 

Η εξέλιξη αυτή στο προσδόκιμο ζωής, σε συνδυασμό με το πρόβλημα της 
υπογεννητικότητας μετά το 1980, επιδεινώνει τη σχέση εργαζομένων/συνταξι
ούχων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο δείκτης εξάρτησης -αναλογία 
ασφαλισμένων προς συνταξιούχους- είναι στα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία 
ήδη κάτω από τα αποδεκτά όρια (4 ασφαλισμένοι προς 1 συνταξιούχο θεωρεί
ται ως μια πολύ ευνοϊκή σχέση), ενώ ο δείκτης εξάρτησης στο ΙΚΑ (2,54 ασφα
λισμένοι προς 1 συνταξιούχο) εκτιμάται ότι θα φθάσει στο 1,04 προς 1 το 
2060. Η συνεχής αυτή επιδείνωση του δείκτη εξάρτησης επιδρά αρνητικά 
στην οικονομική βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος. 

Η προβλεπόμενη αύξηση των δημοσίων δαπανών λόγω της γήρανσης των 
πληθυσμών αποτελεί μεγάλη πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό συνταξιοδο
τικό σύστημα αλλά και για όλα τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η επιδείνωση των δημοσίων οι
κονομικών, που έχει προκαλέσει η σημερινή κρίση, οξύνει τα προβλήματα οι
κονομικής βιωσιμότητας. Γι' αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προτείνει συνολι
κές και κατάλληλες μεταρρυθμίσεις των δημοσίων συστημάτων συνταξιοδό
τησης, οι οποίες μπορούν να έχουν συστηματικές και ουσιαστικές θετικές επι
πτώσεις στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών. Επίσης το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι η λήψη μέτρων, για την πρόληψη των 
οικονομικών επιπτώσεων της αναμενόμενης αύξησης της μακροζωίας, όπως 
είναι η παράταση του εργασιακού βίου και η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδό
τησης, αποτελεί σημαντικό θέμα και θα άξιζε να εξετασθεί σοβαρά. Αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τις 
συμπεριφορές των κυβερνήσεων, πολιτικών, επιχειρηματιών και πολιτών και η 
προσοχή στρέφεται όχι μόνο στη βελτίωση των δημοσιονομικών θέσεων των 
κρατών μελών αλλά και στην τόνωση της απασχόλησης. Γι' αυτό και η Επι
τροπή Απασχόλησης της Ε. Ε. προτείνει την αύξηση της πραγματικής ηλικίας 
συνταξιοδότησης με την παροχή της δυνατότητας και των κινήτρων στους πο
λίτες να παρατείνουν τον επαγγελματικό βίο. 

Οι προκλήσεις βιωσιμότητας, που είναι εντονότερες στο ελληνικό σύστημα 
παροχής συντάξεων συγκριτικά με άλλα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα 
της Ε.Ε., είναι η αιτία της μόνιμης παραίνεσης για μεταρρύθμιση του ασφαλι-
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στικού μας συστήματος που συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΔΝΤ). Αξίζει 
να τονιστεί εδώ ότι, ακόμη και οι ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, που έγιναν 
στον ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ-Τράπεζες (Ν. 3655/08), στις οποίες, μεταξύ 
άλλων, συμπεριλαμβάνονται οι συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων (μει
ώθηκαν από 133 σε 13) και οι οποίες είναι προς τη θετική κατεύθυνση, δεν 
ήταν επαρκείς για να περιορίσουν την έντονη άνοδο των συνταξιοδοτικών δα
πανών και δεν έλυσαν τα δομικά προβλήματα και κυρίως το πρόβλημα βιωσι
μότητας του συστήματος. Στον ΟΟΣΑ εκτιμούν ότι οι ρυθμίσεις του νόμου αυ
τού θα μειώσουν μόνο το έλλειμμα του ΙΚΑ, κατά 10% μετά από 20-25 έτη, και 
εάν επεκταθούν σε όλα τα Ταμεία θα περιορίσουν την άνοδο των συνταξιοδο
τικών δαπανών στο 10,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2050 αντί 12% του ΑΕΠ που προ
βλέπεται από τις υπάρχουσες αναλογιστικές μελέτες. Το πρόβλημα βιωσιμό
τητας του συνταξιοδοτικού μας συστήματος παραμένει, είναι πολύ σοβαρό 
λόγω των διογκούμενων ελλειμμάτων των ταμείων και της αδυναμίας του κρα
τικού προϋπολογισμού να τα καλύπτει και θα χρειαστεί σκληρή προσπάθεια 
αλλά και ρεαλισμός για την αντιμετώπιση του. Είναι απαραίτητο να δοθούν 
συνολικές αλλά και επιμέρους λύσεις διαμέσου ενός διεισδυτικού κοινωνικού 
διαλόγου που θα στηρίζεται σε οικονομικές και αναλογιστικές μελέτες. 

1.2. Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

1.2.1. Γενικά 

Η απρογραμμάτιστη και περιπτωσιακή πολιτική που ακολουθήθηκε στην 
ανάπτυξη της κοινωνικής ασφάλισης εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, και με τις 
μεγάλες ανισότητες ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ των 
εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα2. Ανισότητες οι συνέπειες των 
οποίων επιτείνονται από το γεγονός ότι τα εν λόγω όρια είναι ευνοϊκότερα για 
τις ομάδες που έχουν τις συγκριτικά καλύτερες συνθήκες εργασίας - ενώ με 
βάση τις αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης θα ανέμενε κανείς το αντίθετο. Οι με
γάλες αυτές ανισότητες είχαν ως αποτέλεσμα και την άσκηση πίεσης από κα
τηγορίες εργαζομένων για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης τους, 

2 Για μια συστηματική εξέταση των διαφορών συντάξιμου χρόνου μεταξύ δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ε.Ε. βλέπε Κανελλόπουλος και 
Ζερβού (2011), Κεφάλαιο 2. 
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η οποία συνεχίστηκε μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Καθώς γινόταν όλο και 
πιο σαφές ότι η χρηματοοικονομική κατάσταση του κοινωνικοασφαλιστικού 
συστήματος χειροτέρευε, η τάση αυτή άρχισε να αναστρέφεται στις αρχές τις 
δεκαετίας του 1990. Επίσης θεσπίσθηκαν για όσους είχαν ασφαλιστεί για 
πρώτη φορά μετά την 31/12/1992 ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με
ταξύ των ασφαλισμένων διαφορετικών ταμείων αλλά και εντός του ίδιου τα
μείου. Όμως, παρά τις αυξήσεις των ελάχιστων ορίων ηλικίας συνταξιοδότη
σης της περιόδου 1990-1992, η μέση ηλικία συνταξιοδότησης δεν αυξήθηκε. 
Αντίθετα, η μειωτική τάση που παρατηρείται από τις αρχές της δεκαετίας του 
1980 συνεχίζεται, λόγω και των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων και της εφαρμο
γής προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου (όπως π.χ. του προσωπικού της 
Ολυμπιακής και του ΟΤΕ) αλλά και των συνθηκών περιορισμένης ζήτησης που 
επικρατούν στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η μέση 
ηλικία συνταξιοδότησης μειώθηκε από 62,7 έτη το 2003 στα 61,7 έτη το 2005, 
όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. παρέμεινε σχεδόν σταθερός (61,3 και 61,1 το 
2003 με μια οριακή μείωση στο 61,1 και 60,0 το 2005 στην Ε.Ε.-15 και Ε.Ε.-25, 
αντίστοιχα). 

1.2.2. Εξελίξεις στη δεκαετία του 1980 ως προς τις προϋποθέσεις και 
τα ελάχιστα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

1.2.2.1. Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

Τα σημαντικότερα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν τη δεκαετία του 1980 και 
επηρέασαν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αναφέρονται κυρίως στην 
ασφάλιση των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ήταν: 
-Η επέκταση της κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ από 1/5/1983 σε ολόκληρη τη 

χώρα και σε όλες τις κατηγορίες μισθωτών που δεν υπάγονταν στην ασφά
λιση άλλου ταμείου κύριας ασφάλισης (Ν. 1305/82). Διευκρινίζεται ότι οι προ
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων νέων περιοχών ήταν το 65ο 
έτος ηλικίας για τους άνδρες και το 60ό για τις γυναίκες, ενώ απαιτούνταν 
μόνο 1.000 ημέρες ασφάλισης μέσα στην πρώτη 5ετία από την επέκταση, 
προσαυξανόμενες κατά 175 ημέρες ασφάλισης για κάθε επόμενο έτος. 

-Η επέκταση της επικουρικής ασφάλισης του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (από 1/2/1983) σε 
όλους τους μισθωτούς της χώρας, που ήταν υποχρεωτικά ασφαλισμένοι σε 
ταμείο κύριας ασφάλισης μισθωτών και δεν είχαν επικουρική ασφάλιση 
(Π .Δ. 633/1982). 
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- Η χορήγηση από 1/1/1982 αυτοτελούς σύνταξης στην αγρότισσα (Ν. 
1287/82). 

- Η θέσπιση της πρόσθετης ασφάλισης των αγροτών (Ν. 1745/87). 
- Το δικαίωμα στους ασφαλισμένους που είχαν πραγματοποιήσει 2.700 ημέ

ρες ασφάλισης και ήταν 65 ετών να αναγνωρίσουν τον υπόλοιπο χρόνο που 
χρειαζόταν για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (Ν. 1469/84). 

- Η χορήγηση σύνταξης ίσης με τη βασική σύνταξη των αγροτών στους ανα
σφάλιστους μεγάλης ηλικίας (Ν. 1296/82) -70 ετών στην πρώτη εφαρμογή, 
που μειώθηκε στο 68ο έτος (Ν1422/84) για να φθάσει από 1/1/1993 στο όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης των αγροτών-το 65ο έτος (Ν. 3029/92). 

Ακόμη, προωθήθηκαν ειδικές ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για 
ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (όπως για τους ηθοποιούς με το νόμο 
1276/82). Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση των συνταξιοδοτικών 
προϋποθέσεων του προσωπικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας (Ν. 1759/88). 

1.2.2.2. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

Στη δεκαετία του 1980 θεσμοθετήθηκαν ρυθμίσεις που συνέβαλαν στην 
άμβλυνση των ανισοτήτων, όσον αφορά τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
γενικά και ειδικότερα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μεταξύ των ασφαλι
σμένων του Ι ΚΑ και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έτσι: 
• Μεταβλήθηκαν επί το ευνοϊκότερον για τους ασφαλισμένους οι προϋποθέ

σεις συνταξιοδότησης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα στην περί
πτωση αναπήρων κάτω των 35 ετών (Ν. 1539/85). 

• Μειώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ορισμένων κατηγοριών εργα
ζομένων του ιδιωτικού τομέα, όπως: 
α) των οικοδόμων από το 60ό στο 58ο έτος (Ν. 1543/85), 
β) των μεταλλωρύχων των υπόγειων στοών από το 55ο στο 50ό έτος (Ν. 

1654/86), 
γ) των απασχολουμένων στους Ο.Τ.Α. με την αποκομιδή απορριμμάτων, τον 

καθαρισμό των οδών κλπ. από το 60ό στο 58ο έτος (Ν. 1694/87). 
• Χορηγήθηκε δικαίωμα συνταξιοδότησης κατά πέντε χρόνια νωρίτερα σε 

πολλές κατηγορίες εργαζομένων (περίπου 100.00 ασφαλισμένων) με την 
υπαγωγή τους στην κατηγορία των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων 
(μετά τη σύσταση του Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων Βαρέων και 
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Νόμου 1469/84). 
Επισημαίνεται ότι η μείωση των ανισοτήτων για την οποία έγινε λόγος συν

τελέστηκε με μειώσεις ορίων ηλικίας και όχι το αντίθετο. 
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1.2.3. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο τέλος της δεκαετίας του 1980 

1.2.3.1. Καθεστώς ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

Δημόσιο 

Μέχρι και το τέλος της δεκαετίας του 1980 στο δημόσιο και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα δεν υπήρχε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Για την συντα
ξιοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων αρκούσε η συμπλήρωση του απαιτούμε
νου χρόνου ασφάλισης -35 χρόνια ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, 25 χρόνια 
ασφάλισης για μειωμένη σύνταξη- και στην περίπτωση γυναικών αρκούσε ο 
ελάχιστος χρόνος ασφάλισης που ήταν τα 15 χρόνια. Δηλαδή υπήρχε η δυνα
τότητα συνταξιοδότησης εργαζόμενων στο Δημόσιο ακόμη και στην ηλικία 
των 35 ετών. Άτομα που βρίσκονταν στην κορυφή της παραγωγικής τους ηλι
κίας έπαιρναν σύνταξη και, σε πολλές περιπτώσεις, μετά τη συνταξιοδότηση 
τους στρέφονταν προς τον ιδιωτικό τομέα, καταλάμβαναν νέα θέση εργασίας 
με καινούργια ασφάλιση και μπορούσαν να θεμελιώσουν δικαίωμα για δεύ
τερη σύνταξη. 

Ειδικό καθεστώς ΙΚΑ 

Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1980 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
δεν υπήρχαν επίσης σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς του ΙΚΑ (Ν. 1645/86), 
στο οποίο υπήχθη όλο το τακτικό προσωπικό των ΝΠΔΔ, που ήταν ασφαλι
σμένο με τις διατάξεις του κοινού ασφαλιστικού καθεστώτος ΙΚΑ. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα τη συνταξιοδότηση του προσωπικού αυτού χωρίς όριο ηλι
κίας. Διευκρινίζεται ότι οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ειδικού συντα
ξιοδοτικού καθεστώτος ΙΚΑ ήταν ανάλογες με αυτές του Δημοσίου. 

Ιδιωτικός τομέας 

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης υπήρχαν μόνο στον ιδιωτικό τομέα, όπου 
όμως ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος ασφάλισης των μισθωτών ήταν μι
κρότερος από τον αντίστοιχο του δημόσιου τομέα. Δηλαδή η συνταξιοδότηση 
λόγω γήρατος (στο 65ο έτος ηλικίας) από το ΙΚΑ απαιτούσε ασφάλιση 4.050 
ημερών (13,5 ετών). 

Για τους επιστήμονες, επαγγελματοβιοτέχνες και αγρότες οι προϋποθέ
σεις συνταξιοδότησης ήταν αυστηρότερες τόσο ως προς τα όρια ηλικίας όσο 
και ως προς το χρόνο ασφάλισης -όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 65 ετών με 
25-35 χρόνια ασφάλισης. Για τη συνταξιοδότηση όμως των επαγγελματοβιο-
τεχνών λόγω αναπηρίας και θανάτου χρειάζονταν 10 χρόνια ασφάλισης και 
για τη συνταξιοδότηση των επιστημόνων για τους ίδιους λόγους 5 χρόνια, 
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όσα και για τους ασφαλισμένους του Ι ΚΑ. 

1.2.3.2. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

Ασφαλισμένοι ΙΚΑ 

Με τις μεταβολές που έλαβαν χώρα, τα ελάχιστα όρια ηλικίας συνταξιοδό
τησης του κοινού καθεστώτος ασφάλισης ΙΚΑ στο τέλος της δεκαετίας του 
1980 προκειμένου για πλήρη σύνταξη γήρατος είχαν ως εξής: 
-για άτομα με 4.050 ημέρες ασφάλισης για μεν τους άντρες το 65ο έτος για 

δε τις γυναίκες το 60ό, 
- για άτομα με 10.000 ημέρες ασφάλισης για μεν τους άντρες το 62ο έτος για 

δε τις γυναίκες το 57ο, 
-για άτομα με 4.050 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.240 ημέρες να 

έχουν πραγματοποιηθεί στα βαρέα επαγγέλματα και οι 1.000 από αυτές την 
τελευταία πριν τη συνταξιοδότηση 10ετία3 για τους μεν άντρες το 60ό έτος 
για δε τις γυναίκες το 55ο. 

Προκειμένου για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ίσχυαν στο τέ
λος της δεκαετίας του 1980 τα εξής όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: 
-για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες με 4.050 ημερομίσθια 

το 58ο έτος, 
-για τους απασχολούμενους στις υπόγειες στοές μεταλλείων με 4.050 ημέ

ρες ασφάλισης το 50ό έτος, 
-για τους απασχολούμενους στην καθαριότητα των δήμων, με 4.050 ημέρες 

εργασίας το 58ο έτος, 
- για τις μητέρες ανηλίκων τέκνων με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 55ο έτος, 
- στους άντρες και τις γυναίκες ηλικίας 65 ετών που είχαν τουλάχιστον 2.700 

ημέρες ασφάλισης παρεχόταν μέχρι και τις 3/8/1990 δικαίωμα εξαγοράς, 
έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι 4.050 ημέρες ασφάλισης που απαιτούνταν 
για τη συνταξιοδότηση τους, 

- οι τυφλοί με 4.050 ημέρες ασφάλισης συνταξιοδοτούντο χωρίς όριο ηλικίας. 
Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση δικαιώματος μειωμένης σύνταξης εί

χαν ως εξής: 
- για άντρες με 4.050 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 100 κάθε χρόνο μέσα 

στην τελευταία 5ετία πριν από το όριο ηλικίας, το 60ό έτος, 

3 Από το 2002, οι 1.000 ημέρες ασφάλισης αναζητούνται στα τελευταία 13 χρόνια πριν τη 
συνταξιοδότηση. 
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- για άτομα με 10.500 ημέρες ασφάλισης το 56ο έτος, 
- για μητέρες ανηλίκων τέκνων με 5.500 ημέρες ασφάλισης το 50ό έτος. 

Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου, εξωεργατικού ή εργα
τικού ατυχήματος δεν υπήρχε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, εφόσον επλη-
ρούτο ο απαιτούμενος κατά περίπτωση χρόνος ασφάλισης. 

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, μετά την 
καθιέρωση ταυτόχρονης συνταξιοδότησης των μισθωτών από τους οργανι
σμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (Ν. 1469/84), ισχύουν και για την 
επικουρική σύνταξη. 

Αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες 

Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι αγρότες είχαν αυστηρότερες προ
ϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, σε σχέση με τις αντίστοιχες προ
ϋποθέσεις των μισθωτών. 

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους αυτοτελώς απασχολούμενους 
ήταν: 
- Στο TEBE, ηλικία 65 ετών με 20 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 ετών με 35 

χρόνια ασφάλισης. 
- Στο ΤΣΑ, ηλικία 65 ετών με 15 χρόνια ασφάλισης, ηλικία 60 ετών με 25 χρό

νια ασφάλισης και ηλικία 58 ετών με 35 χρόνια ασφάλισης (με μείωση της 
σύνταξης κατά 1/100 για κάθε μήνα που υπολειπόταν του 60ού έτους ηλι
κίας). 

Η ασφάλιση των αγροτών είχε χαρακτήρα προνοιακό και παρεχόταν από 
τον Ο ΓΑ σύνταξη γήρατος στην ηλικία των 65 ετών για άνδρες και γυναίκες με 
25 χρόνια ασφάλισης. Στο ίδιο όριο ηλικίας παρεχόταν η σύνταξη των ανα
σφάλιστων ανδρών και γυναικών. Επίσης το ίδιο όριο ηλικίας συνταξιοδότη
σης, το 65ο έτος για άνδρες και γυναίκες, είχε και ο Κλάδος Πρόσθετης 
Ασφάλισης Αγροτών που λειτούργησε στον ΟΓΑ από 1/1/1988. 

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στο NAT ήταν ηλι
κία 50 ετών και συνθετική4 υπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών ή η ηλικία μαζί με 
τη συνθετική υπηρεσία να δίνουν τον αριθμό 70 ή μεγαλύτερο. 

4 Συνθετική ναυτική υπηρεσία είναι η πραγματική ναυτική υπηρεσία προσαυξανόμενη κατά 
ένα ποσοστό ανάλογα με την κατηγορία των πλοίων στα οποία ο συνταξιοδοτούμενος ερ
γάστηκε σε όλη τη ναυτική του ζωή. 

45 



Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

1.2.4. Ασφαλιστικός βίος και συνταξιοδοτικός βίος, τέλος της δεκαετίας του 
1980 

Ένας τρόπος για να αποκτηθεί εικόνα για τη σημασία των ρυθμίσεων που 
προαναφέρθηκαν ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και τα σχετικά 
ελάχιστα όρια ηλικίας από την άποψη των ανισοτήτων που αυτά συνεπάγονται 
μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά και γενικότερα, καθώς και για το σχετικό 
αντίκτυπο στη χρηματοοικονομική κατάσταση του κοινωνικοασφαλιστικού συ
στήματος, είναι η εξέταση της σχέσης μεταξύ της χρονικής διάρκειας της 
ασφάλισης κατά τον οικονομικά ενεργό βίο, η οποία αποδίδει έσοδα στο κοι
νωνικοασφαλιστικό σύστημα και της χρονικής διάρκειας του συνταξιοδοτικού 
βίου, η οποία το επιβαρύνει με καταβολές συντάξεων. Στους Πίνακες 1.1. και 
1.2 δίνονται μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις για το δημόσιο τομέα και 
για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, αντίστοιχα, σύμφωνα μετά ισχύοντα στο τέ
λος της δεκαετίας του 1980. 

Σύμφωνα με την κρατούσα στατιστική ορολογία, ως ενεργός πληθυσμός 
μιας χώρας θεωρούνται τα άτομα των ηλικιών 15-64 ετών. Με βάση αυτή τη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 

Εκτίμηση της διάρκειας του ενεργού βίου και του συντάξιμου βίου 
για εργαζόμενους στο Δημόσιο κατά τα ισχύοντα στο τέλος 

της δεκαετίας του 1980 

Κατηγορία 

ασφαλισμένων 

(1) 

Έγγαμες γυναίκες, 

μειωμένη σύνταξη 

Γυναίκες, μειωμένη 

σύνταξη 

Γυναίκες, πλήρης 

σύνταξη 

Άντρες, μειωμένη 

σύνταξη 

Άντρες, 

πλήρης σύνταξη 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

Ελάχιστο όριο 

ηλικίας 

(2) 

Α.Ο.Η* 

Α.Ο.Η. 

Α.Ο.Η 

Α.Ο.Η. 

Α.Ο.Η. 

Ελάχιστη διάρκεια 

ασφάλισης 

(3) 

15έτη 

25 έτη 

35 έτη 

25 έτη 

35 έτη 

Παραδοχή 

για ηλικία 

έναρξης 

ασφάλισης 

(4) 

20 έτη 

20 έτη 

20 έτη 

22 έτη 

22 έτη 

Διάρκεια 

συνταξιοδότησης σε έτη 

με βάση το προσδόκιμο 

ζωής για το έτος 1990 

(5) 

46 έτη 

36 έτη 

27 έτη 

31 έτη 

22 έτη 

* Άνευ ορίου ηλικίας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 
Εκτίμηση της διάρκειας του ενεργού βίου και του συντάξιμου βίου 

για ασφαλισμένες και ασφαλισμένους στο Ι ΚΑ κατά τα ισχύοντα στο τέλος 
της δεκαετίας του 1980 

Κατηγορία 

ασφαλισμένων 

(1) 

Γυναίκες 

Γυναίκες 

Γυναίκες 

Μητέρες ανηλίκων 

Μητέρες ανηλίκων, μει

ωμένη σύνταξη 

Αντρες 

Άντρες 

Άντρες 

Άντρες, μειωμένη σύνταξη 

Άντρες, μειωμένη σύνταξη 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

Ελάχιστο όριο ηλικίας 

(2) 

60ό έτος 

57ο έτος 

56ο έτος 

55ο έτος 

50ό έτος 

65ο έτος. 

62ο έτος 

58ο έτος 

60ό έτος 

56ο έτος 

Ελάχιστη διάρκεια 

(3) 

13,5 έτη 

25 έτη 

33 έτη 

13,5 έτη 

13,5 έτη 

13,5 έτη 

33 έτη 

35 έτη 

13,5 έτη 

35 έτη 

Διάρκεια συνταξιοδότησης σε 

έτη με βάση το προσδόκιμο 

ζωής για το έτος 1990 

(5) 

22 έτη 

25 έτη 

24 έτη 

27 έτη 

31 έτη 

16έτη 

18έτη 

21 έτη 

19έτη 

23 έτη 

λογική ο λόγος της χρονικής διάρκειας του ενεργού βίου προς τη χρονική 
διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου πρέπει να είναι της τάξης του 3. Όπως 
όμως φαίνεται από τους Πίνακες 1.1 και 1.2 αλλά και από όσα προαναφέρθη
καν, στις ακραίες περιπτώσεις ο λόγος αυτός κατά το τέλος της δεκαετίας 
του 1980 ήταν 0,3-0,5, δηλ. 6 έως 9 φορές μικρότερος από τον αναμενόμενο. 
Η έκταση της απόκλισης είναι όντως εντυπωσιακή. Ακόμη όμως και στις δυ
σμενέστερες για τον ασφαλισμένο περιπτώσεις ο λόγος που μόλις αναφέρ
θηκε υπερέβαινε αισθητά το αναμενόμενο. 

Σε ό,τι αφορά τις ανισότητες εξαιτίας των χαμηλότερων ορίων ηλικίας συν
ταξιοδότησης για τις γυναίκες στο Δημόσιο, η διάρκεια του συνταξιοδοτικού 
βίου ήταν -όπως προκύπτει από τους Πίνακες 1.1 και 1.2- μεγαλύτερη σε 
σύγκριση με τους άνδρες κατά 5 έως και 15 έτη, ανάλογα με την περίπτωση. 
Για το Ι ΚΑ οι διαφορές έτειναν να είναι μικρότερες, με τη διάρκεια του συντα
ξιοδοτικού βίου να ανέρχεται για μεν τις γυναίκες από 22 έως και 31 έτη, για 
δε τους άντρες από 16 έως 21 έτη. 

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ειδι
κού καθεστώτος Ι ΚΑ μπορούσαν -πάντοτε κατά τα ισχύοντα στο τέλος της 
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δεκαετίας του 1980- να παίρνουν σύνταξη για περισσότερα χρόνια σε σύγ
κριση με τους συνταξιούχους του κοινού καθεστώτος Ι ΚΑ, ακόμη και αν είχαν 
καταβάλει εισφορές για τον ίδιο αριθμό ετών. Αυτό προκύπτει από τη σύγ
κριση της χρονικής διάρκειας καταβολής εισφορών και πληρωμής συντάξεων 
για τους ασφαλισμένους του ειδικού καθεστώτος Ι ΚΑ και του Δημοσίου, με 
την αντίστοιχη για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλισμέ
νους στο κοινό καθεστώς του Ι ΚΑ. Η ανισότητα όμως αυτή αντισταθμιζόταν 
ως ένα βαθμό από το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ ελάμβαναν κατώ
τατη σύνταξη, η οποία ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη των συνταξι
ούχων του Δημοσίου. 

1.3. Οι αλλαγές τη δεκαετία του 1990 

1.3.1. Γενικά 

Οι σημαντικότερες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στη δεκαε
τία του 1990 θεσπίστηκαν με το Νόμο 1902/90 «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και 
άλλων συναφών θεμάτων» και με το Νόμο 2084/92 για την «Αναμόρφωση της 
Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με τα νομοθετήματα 
αυτά οι ασφαλισμένοι χωρίστηκαν σε κατηγορίες με διαφορετικές προϋποθέ
σεις συνταξιοδότησης, ανάλογα με το χρόνο που πρωτοασφαλίστηκαν και με 
το χρόνο θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. 

Σημαντικό επίσης νομοθέτημα στη δεκαετία του 1990 ήταν και ο Ν. 
2459/97 περί μετατροπής του ΟΓΑ σε φορέα κύριας ασφάλισης, χωρίς όμως 
αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Ο κλάδος κύριας ασφάλισης 
αγροτών άρχισε να λειτουργεί από 1/1/1998, ενώ την ίδια ημερομηνία καταρ
γήθηκε ο κλάδος πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ. Οι αγρότες που ήταν 
ασφαλισμένοι και έπαιρναν τη βασική σύνταξη -χωρίς να πληρώνουν εισφο
ρές μέχρι το 1998- απέκτησαν ασφάλιση για κύρια σύνταξη. Ο ασφαλισμένος 
στον κλάδο κύριας ασφάλισης δικαιούται κύρια σύνταξη γήρατος στο 65ο 
έτος της ηλικίας του -όπως και πριν- εφόσον έχει πραγματοποιήσει χρόνο 
ασφάλισης και καταβολής εισφορών για 5 έτη, περιλαμβανομένου και του 
χρόνου ασφάλισης στον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης. Από το έτος 2004, ο 
χρόνος των 5 ετών προσαυξάνεται, ανά ημερολογιακό έτος, κατά ένα έτος μέ
χρι τη συμπλήρωση τουλάχιστον 15 ετών ασφάλισης με την αντίστοιχη κατα
βολή εισφορών. 
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1.3.2. Οι αλλαγές σύμφωνα με το Νόμο 1902/90 

Θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στο Δη
μόσιο, στα Ειδικά Ταμεία Συντάξεων του προσωπικού των Τραπεζών, στο 
ΤΑΠ-ΟΤΕ, στο ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, στη ΔΕΗ και στα Επικουρικά Ταμεία. 

Έτσι, στο Δημόσιο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των πολιτικών και των 
υπαλλήλων όλων των ειδικών κατηγοριών (πλην στρατιωτικών), που είχαν 
προσληφθεί έως την 1/1/1983 και Θα αποχωρούσαν μέχρι την 31/12/1997, 
που είχαν συμπληρώσει 35ετή ή 25ετή ή προκειμένου περί γυναικών και 15ετή 
πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ορίστηκε: 
- για τους άνδρες το 55ο έτος, 
- για τις γυναίκες το 53ο έτος, 
- για μητέρες εφόσον έχουν ανήλικα ή σωματικά ή πνευματικά ανίκανα παιδιά 
το 42ο έτος. 

Για όσους είχαν προσληφθεί έως και την 1/1/1983 και θα αποχωρούσαν 
μετά την 1/1/1998 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ορίστηκε: 
- για τους άνδρες το 60ό έτος, 
- για τις γυναίκες, το 58ο έτος και 
- για μητέρες με ανήλικα ή σωματικά ή πνευματικά ανίκανα παιδιά το 50ό έτος. 

Τα παραπάνω όρια δεν ίσχυαν για όσους θα συνέχιζαν την παραμονή τους 
στην υπηρεσία για 7 τουλάχιστον έτη, μετά τη συμπλήρωση του κατά περί
πτωση συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας. 

Για όσους είχαν προσληφθεί την 1/1/1983 και μετά, τα ελάχιστα όρια ορί
στηκαν για μεν τους άνδρες το 60ό έτος για δε τις γυναίκες αντίστοιχα το 58ο 
και το 50ό. 

Τέλος, καταργήθηκαν οι διατάξεις που προέβλεπαν θεμελίωση δικαιώμα
τος σύνταξης γήρατος με 15ετή συντάξιμη υπηρεσία για τις γυναίκες που 
ασφαλίσθηκαν μετά την 1/1/1983. 

Στο Ι ΚΑ, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος παρέμεινε αμε
τάβλητο (το 65ο έτος για τους άνδρες και το 60ό έτος για τις γυναίκες) αλλά 
ο χρόνος ασφάλισης μετά το 1992 αυξανόταν προοδευτικά κατά 150 ημέρες 
κάθε χρόνο, έτσι ώστε να φθάσει από τις 4.050 στις 4.500 ημέρες ασφάλισης, 
με εξαίρεση για αυτούς που είχαν συμπληρώσει την 31/12/1991 το 63ο έτος 
ηλικίας οι άνδρες και το 58ο έτος οι γυναίκες. 

Επίσης αυξήθηκε από το 58ο έτος στο 60ό το όριο ηλικίας συνταξιοδότη
σης λόγω 35ετίας για τους άνδρες που είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση από το 
1/1/1983 και μετά. 
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1.3.3. Οι αλλαγές σύμφωνα με το Νόμο 2084/92 

1.3.3.1. Γενικά 

Δημιουργήθηκε ένα νέο ενιαίο σύστημα με αρχές γενικής εφαρμογής για 
όλους τους εργαζόμενους που εισήλθαν στην αγορά εργασίας και καλύφθη
καν ασφαλιστικά από 1-1-1993 και μετά. Ορισμένες από τις σημαντικότερες 
ρυθμίσεις ήταν: 
- η θεσμοθέτηση της τριμερούς χρηματοδότησης για σύνταξη και ασθένεια 

(ασφαλισμένος 2/9, εργοδότης 4/9, και κράτος 3/9), 
- ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπλήρωσης για 35ετή ασφάλιση ορί

στηκε στο 60% των συνταξίμων αποδοχών, 
- η θεσμοθέτηση υποχρεωτικής ασφάλισης σε ένα φορέα κύριας και σε ένα 

φορέα επικουρικής ασφάλισης (εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τους υγει
ονομικούς και μηχανικούς) και 

- οι αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των παλαιών ασφαλισμέ
νων μέχρι 31/12/1992 και ο καθορισμός των προϋποθέσεων συνταξιοδότη
σης για τους νέους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993. 

1.3.3.2. Προϋποθέσεις, όρια ηλικίας και χρόνια ασφάλισης, για τους ασφαλισμέ
νους στους φορείς ασφάλισης από 1/1/1993 και μετά 

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους νέους ασφαλισμένους μετά 
την 1/1/1993 είναι ενιαίες για όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς μισθω
τών και αυτοαπασχολούμενων και καλύπτουν όλους τους εργαζόμενους -μι
σθωτούς, δημόσιους υπάλληλους, ελεύθερους επαγγελματίες ή αυτοαπα
σχολούμενους- εκτός από τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ και το NAT, και επί
σης είναι ίδιες για άνδρες και γυναίκες. 

Έτσι, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για άνδρες και γυναίκες, με ελάχι
στο χρόνο ασφάλισης τα 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης, ορίστηκε: 
- στο 65ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 60ό έτος για μειωμένη σύνταξη, με 

ποσοστό μείωσης 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλή
ρωση του 65ου έτους της ηλικίας, 

- στο 60ό έτος για ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων, των υπαγόμενων στα 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) με την προϋπόθεση τα 3/4 του συ
νολικού χρόνου ασφάλισης να αποτελεί απασχόληση στα ΒΑΕ, 

-στο 55ο έτος για εργαζόμενους σε στοές μεταλλείων-λιγνιτωρυχείων, σε 
υποθαλάσσιες εργασίες, ορυχεία, δίκτυα και σταθμούς παραγωγής για 
πλήρη σύνταξη και στο 50ό έτος για μειωμένη (με ποσοστό μείωσης 1/200 
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για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της 
ηλικίας) με την προϋπόθεση ότι τα 3/4 του χρόνου ασφάλισης να είναι απα
σχόληση στα επαγγέλματα αυτά. 

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα 
προς βιοποριστική εργασία παιδιά και με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 20 
χρόνια ή 6.000 ημέρες ασφάλισης ορίστηκε: 
- στο 55ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 50ό έτος για μειωμένη σύνταξη, με 

ποσοστό μείωσης 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλή
ρωση του 55ου έτους της ηλικίας. 

Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 65ο έτος μειώνεται για μητέρα με του
λάχιστον τρία παιδιά, ανά τρία χρόνια για κάθε παιδί και μέχρι του 50ού έτους. 

Οι συντάξεις αναπηρίας παρέχονται χωρίς όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
μόνο με χρονικές προϋποθέσεις. Πλήρης σύνταξη παρέχεται με 80% αναπη
ρία, 3/4 της πλήρους σύνταξης με 67% αναπηρία και 1/2 της πλήρους σύντα
ξης με 50% αναπηρία. 

Οι χρονικές προϋποθέσεις για κοινή νόσο είναι 300 ημέρες ασφάλισης ως 
το 21ο έτος της ηλικίας, προσαυξανόμενες κατά 120 για κάθε επόμενο έτος 
και ως τη συμπλήρωση των 1.500 ημερών ασφάλισης από τις οποίες 600 την 
τελευταία πριν την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας πενταετία ή 
4.500 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε. Επίσης πενταετής πραγματική υπηρε
σία απαιτείται για να πάρουν σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας όσοι απο
λύονται από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας που 
δεν οφείλεται στην υπηρεσία. 

Για το εξωεργατικό ατύχημα απαιτούνται οι μισές χρονικές προϋποθέσεις 
της αναπηρίας από κοινή νόσο, και στην περίπτωση εργατικού ατυχήματος -
επαγγελματικής ασθένειας- πάθησης εξαιτίας της υπηρεσίας αρκεί μια 
ημέρα ασφάλισης. 

1.3.3.3. Οι μεταβατικές διατάξεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των 
ασφαλισμένων μέχρι την 31/1/1992 

Για διευκόλυνση των ασφαλισμένων πριν την 1/1/1993 με το Ν. 2084/92 θε
σπίστηκαν ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης οι ακόλουθες μεταβατι
κές διατάξεις: 

Ασφαλισμένοι του Δημοσίου 

Για μητέρες με ανήλικο ή ανίκανο παιδί και για τις γυναίκες με ανίκανο σύ
ζυγο, που είχαν υπαχθεί για πρώτη φορά στην υποχρεωτική κύρια ασφάλιση 
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μέχρι 31/12/1982 και θα συμπλήρωναν το συντάξιμο χρόνο μέχρι 31/12/1997, 
το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που σύμφωνα με το προηγούμενο καθε
στώς ήταν το 42ο έτος, θα αυξανόταν κατά έξι μήνες για κάθε χρόνο, αρχής 
γενομένης από 1/1/1993 και μέχρι τα 44Vfe έτη. 

Διευκρινίζεται ότι για τις μητέρες και τις έγγαμες γυναίκες που είχαν προσ
ληφθεί μέχρι 31/12/1982 αρκούσε μέχρι την 1/1/1993 η συμπλήρωση 15 ετών 
συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ για όσες δεν είχαν συμπληρώσει τα χρόνια αυτά 
έως και την εν λόγω ημερομηνία προστίθεται σε αυτήν ένα εξάμηνο για κάθε 
έτος μέχρι τη συμπλήρωση 171/2 ετών συντάξιμης υπηρεσίας. 

Για όσους θα θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/1998 και μετά, καθώς 
και για όσους προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992, η 
συντάξιμη υπηρεσία δεν μπορούσε να υπολείπεται των 25 ετών και το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη είναι: 

- το 50ό έτος για μητέρες με ανήλικο ή ανίκανο παιδί και για γυναίκες με ανί
κανο σύζυγο, 

- τ ο 60ό έτος (αντί το 58ο έτος, το οποίο αυξάνεται από 1/1/1998 κατά ένα 
εξάμηνο το χρόνο) για τις λοιπές γυναίκες και 

- τ ο 65ο έτος (αντί το 60ό έτος, που αυξάνεται από 1/1/1998 κατά ένα εξά
μηνο το χρόνο) για τους άνδρες. 

Για όσους θεμελίωναν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1/1/1998 το όριο ηλι
κίας συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη ήταν: 
- τ ο 55ο έτος για τις γυναίκες και 

- τ ο 60ό έτος για τους άνδρες - με μείωση του ποσού της πλήρους σύνταξης 
κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του κατά 
περίπτωση ορίου συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη. 

Για όσους είχαν προσληφθεί μετά την 1/1/1983 και είχαν 35 χρόνια πραγ
ματική υπηρεσία, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη ήταν: 

- το 58ο έτος για τις γυναίκες και το 60ό έτος για τους άνδρες. 

Ασφαλισμένοι στα ταμεία του Τύπου και στα ταμεία των αυτοαπασχολουμένων 

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν από 1/1/1998 ανά έξι μήνες 
μέχρι τη συμπλήρωση: 
- του 50ού έτους για τις μητέρες με ανήλικο ή ανάπηρο παιδί, 
-του 55ου έτους για τις λοιπές γυναίκες, και 
- του 60ού έτους για τους άνδρες. 

Όπου δεν προβλέπεται όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, από το 1993, ορίζε
ται: 

52 



Εξελίξεις στις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 

- το 42ο έτος για τις μητέρες με ανήλικο ή ανάπηρο παιδί, 
- το 53ο έτος για τις λοιπές γυναίκες, 
-το 55ο έτος για τους άνδρες, και 
-από την ίδια ημερομηνία (1993) τα όρια ηλικίας αυξάνονται ανά έξι μήνες 

κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων (50ού, 55ου και 60ού 
έτους, αντίστοιχα). 

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για μειωμένη σύνταξη αυξήθηκαν από 
1/1/1998 ανά έξι μήνες κάθε έτος μέχρι: 
- του 55ου για τις γυναίκες και 
- του 60ού για τους άνδρες 

Ασφαλισμένοι από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1992 στους φορείς κύριας ασφάλισης 

Με 35 χρόνια ασφάλισης, παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας συνταξιοδότη
σης: 
- το 58ο έτος οι γυναίκες και 
- το 60ό έτος οι άνδρες. 

Πάτους μέχρι 31/12/1982 διατηρείται, εάν υπήρχε, η συνταξιοδότηση χω
ρίς όριο ηλικίας με 35 χρόνια ασφάλισης. 

1.3.4. Ασφαλιστικός βίος και συνταξιοδοτικός βίος, με τα δεδομένα του έτους 
2000 

Με βάση τις αυστηρότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, που θεσμοθε
τήθηκαν με τους Νόμους 1902/90 και 2084/92, οι δημόσιοι υπάλληλοι που 
συνταξιοδοτήθηκαν το 2000 εκτιμάται ότι, παρά την αύξηση του προσδόκιμου 
επιβίωσης, θα παίρνουν σύνταξη για λιγότερα χρόνια από τους συναδέλφους 
τους που συνταξιοδοτήθηκαν το 1990. 

Έτσι η έγγαμη γυναίκα δημόσιος υπάλληλος που βγήκε στη σύνταξη το 
1990 με 15 χρόνια ασφάλισης θα ελάμβανε σύνταξη για 46 χρόνια (Πίνακας 
1.1). Η συνάδελφος της όμως που συνταξιοδοτήθηκε το 2000 με 17!/2 χρόνια 
ασφάλισης, αν μεν είχε ασφαλισθεί μέχρι 31/12/1982 και είχε συμπληρώσει 
τις προϋποθέσεις μέχρι 31/12/1997, θα ελάμβανε σύνταξη για 371/2 χρόνια, 
ενώ αν συμπλήρωνε τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μετά την 1/1/1998 
και είχε ανήλικο παιδί ή ανίκανο σύζυγο, θα ελάμβανε σύνταξη για 32 χρόνια 
(Πίνακας 1.3). 

Στον Πίνακα 1.4 παρέχεται μια εικόνα των εξελίξεων στα όρια ηλικίας συν
ταξιοδότησης στο Δημόσιο ανάλογα με την ημερομηνία έναρξης της ασφάλι
σης και την ημερομηνία συνταξιοδότησης για άντρες και γυναίκες και αντί-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3 
Εκτίμηση της διάρκειας του ενεργού βίου και του συντάξιμου βίου 

για εργαζόμενους στο Δημόσιο με χαμηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
κατά τα ισχύοντα στο τέλος της δεκαετίας του 1990 (έτος 2000) 

Κατηγορία 
ασφαλισμένων 

(1) 

Γυναίκες ασφαλισμένες 
μέχρι 31/12/1982 που 
συμπληρώνουν τις προ
ϋποθέσεις έως 
31/12/1997 με ανήλικο ή 
ανίκανο παιδί ή ανίκανο 
σύζυγο 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

Ελάχιστο 
όριο ηλικίας 

(2) 

44,5 ετών 

Ελάχιστη διάρκεια 
ασφάλισης 

(3) 

17,5 έτη 

Παραδοχή 
για ηλικία 
έναρξης 

ασφάλισης 

(4) 

Διάρκεια συνταξιοδότη
σης σε έτη με βάση το 

προσδόκιμο ζωής για το 
έτος 1990 

(5) 

37,5 έτη 

Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1982 που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις από 1/1/1998 και μετά 

Γυναίκες με ανήλικο ή 
ανίκανο παιδί ή ανίκανο 
σύζυγο 

Γυναίκες με τουλάχιστον 
3 παιδιά 

Αντρες χήροι ή διαζευγ
μένοι με επιμέλεια τριών 
παιδιών 

50ό έτος 

Α.Ο.Η* 

Α.Ο.Η. 

17,5 έτη 

20 έτη 

20 έτη 

20 έτη 

22 έτη 

32 έτη 

42 έτη 

38 έτη 

* Άνευ ορίου ηλικίας. 

στοιχα της τεκμαιρόμενης χρονικής διάρκειας συνταξιοδότησης με βάση το 
προσδόκιμο ζωής. Είναι σαφής η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας και ο 
αντίστοιχος περιορισμός στη διάρκεια της συνταξιοδότησης. Η έκταση όμως 
των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς. Η 
διαφορά στην τεκμαιρόμενη διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου μεταξύ γυναι
κών και ανδρών αυξάνει από 7 σε 10 χρόνια και αντίστοιχα η διαφορά στο 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών αυξάνει από 2 σε 
5 χρόνια. Στην περίπτωση του ΙΚΑ παρατηρείται σαφής τάση αύξησης των 
ορίων ηλικίας και αντίστοιχος περιορισμός στη διάρκεια της συνταξιοδότη
σης. Η έκταση όμως των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών, μικρότερη 
πάντοτε σε σύγκριση με το Δημόσιο, δεν μεταβάλλεται ουσιωδώς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4 

Εκτίμηση της διάρκειας του ενεργού βίου και του συντάξιμου βίου 
για εργαζόμενους στο Δημόσιο κατά τα ισχύοντα στο τέλος της δεκαετίας 

του 1990 (έτος 2000) 

Κατηγορία ασφαλισμένων 

Ο) 
Ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1982 

που συμπλήρωναν τις προϋποθέ

σεις έως 31 /12/1997 

Άντρες ασφαλισμένοι μέχρι 

31/12/1982 που συμπλήρωναν τις 

προϋποθέσεις έως 31/12/1997 

Ασφαλισμένες από 1/1/1983 έως 

31/12/1992 που συμπλήρωναν τις 

προϋποθέσεις από 1/1/1998 και 

μετά 

Άντρες ασφαλισμένοι από 1/1/1983 

έως 31/12/1992 που συμπλήρωναν 

τις προϋποθέσεις από 1/1/1998 και 

μετά 

Ασφαλισμένες από 1/1/1983 έως 

31/12/1992 που συμπλήρωναν τις 

προϋποθέσεις από 1/1/1998 και 

μετά 

Άντρες ασφαλισμένοι από 1/1/1983 

έως 31/12/1992 που συμπλήρωναν 

τις προϋποθέσεις από 1/1/1998 και 

μετά 

Ασφαλισμένες από 1/1/1983 έως 

31/12/1992 που συμπλήρωναν τις 

προϋποθέσεις για μειωμένη σύν

ταξη από 1/1/1998 και μετά 

Άντρες, ασφαλισμένοι από 1/1/1983 

έως 31/12/1992 που συμπλήρωναν 

τις προϋποθέσεις για μειωμένη σύν

ταξη από 1/1/1998 και μετά 

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 

Ελάχιστο 

όριο ηλικίας 

(2) 

53ο έτος 

55ό έτος 

59,5 έτος 

61,5 έτος 

58ό έτος. 

60ό έτος 

55ό έτος 

60ό έτος 

Ελάχιστη διάρκεια 

ασφάλισης 

(3) 

25 έτη 

25 έτη 

25 έτη 

25 έτη 

35 έτη 

35 έτη 

25-34,5 έτη 

25-34,5 έτη 

Διάρκεια συνταξιοδότησης σε 

έτη με βάση το προσδόκιμο 

ζωής για το έτος 2000 

(4) 

29 έτη 

24 έτη 

23 έτη 

19έτη 

25 έτη 

20 έτη 

27 έτη 

20 έτη 
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1.4. Οι αλλαγές της δεκαετίας του 2000 

Σημαντικές παρεμβάσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έγιναν με το 
Ν. 3029/02 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης» και ιδιαίτερα 
με το Ν. 3555/08 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος 
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» με τους οποίους 
επιχειρήθηκε ο περιορισμός του κατακερματισμού του συνταξιοδοτικού συ
στήματος, με τη δημιουργία (13) νέων φορέων κοινωνικής ασφάλισης μετά 
από ενοποιήσεις Ταμείων (133) ή εντάξεις φορέων και κλάδων σε ήδη υφιστά
μενους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι όροι, 
οι προϋποθέσεις, το ύψος και το είδος των παροχών των υπό ενοποίηση φο
ρέων και κλάδων. 

1.4.1. Οι αλλαγές σύμφωνα με το Νόμο 3029/02 

Στις σημαντικές ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου συγκαταλέγονται: 
α) Η σταδιακή ένταξη στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των Ειδικών Τα

μείων, δηλαδή η ένταξη μέχρι 31/12/2008 των κλάδων σύνταξης των τα
μείων προσωπικού του ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, Τραπεζών (Εθνικής, Αγροτικής, Ελλά
δος, Ιονικής-Λαϊκής και ΕΤΒΑ), Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
και Εθνικής Ασφαλιστικής, 

β) Ο προσδιορισμός κοινού ποσοστού αναπλήρωσης 70% για πλήρη κύρια 
σύνταξη με 35 χρόνια ασφάλισης ή 10.500 ημέρες ασφάλισης για τους 
ασφαλισμένους πριν και μετά την 1/1/1993 τόσο του ιδιωτικού όσο και του 
δημόσιου τομέα, έναντι 60% που θεσμοθετήθηκε με το Ν. 2084/92 και 80% 
που έφθανε η σύνταξη στο Δημόσιο. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση η μεί
ωση θα επερχόταν σταδιακά έως το 2017. 

γ) Οι αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ως εξής: 

- Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας με 37 χρόνια ασφάλισης των ασφαλι
σμένων από 1/1/1983 στα παραπάνω Ειδικά Ταμεία. Δυνατότητα συντα
ξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με 35 χρόνια ασφάλισης στους 
μέχρι 31/12/1982 ασφαλισμένους των Ταμείων αυτών και μείωση στο 
60ό έτος (από το 65ο) του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με 15ετή 
ασφάλιση για τις μέχρι 31/12/92 ασφαλισμένες στα Ειδικά Ταμεία. 

- Συνταξιοδότηση χωρίς όριο ηλικίας, όλων των ασφαλισμένων του Ι ΚΑ και 
όλων των νέων ασφαλισμένων από 1/1/1993 και μετά, με 37 χρόνια ασφά
λισης. Μείωση στο 58ο έτος του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 
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έτη ασφάλισης των ανδρών ασφαλισμένων από 1/1/1983 και μετά, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί ίση μεταχείριση με τις γυναίκες. Δικαίωμα (για 
πρώτη φορά) πρόωρης συνταξιοδότησης στο 55ο έτος ηλικίας με 
10.500 ημέρες ασφάλισης στους νέους ασφαλισμένους μετά την 
31/12/1992, με μείωση κατά 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη 
συμπλήρωση του 58ου έτους για πλήρη σύνταξη. Διευκρινίζεται ότι 
έγινε ανακαθορισμός του συντελεστή μείωσης στις περιπτώσεις πρό
ωρης συνταξιοδότησης, από 1/200 σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέ
χρι τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση πλήρους ορίου ηλικίας συντα
ξιοδότησης. 

- Το δικαίωμα συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ που έχουν 
συμπληρώσει τουλάχιστον 3.500 ημέρες ασφάλισης. Ως ανώτατο ποσό 
σύνταξης ορίζονται τα 2/3 των κατωτάτων ορίων σύνταξης γήρατος και 
ως κατώτατο ποσό το 1/2 του εκάστοτε καταβαλλόμενου κατώτατου 
ορίου σύνταξης γήρατος. Η ισχύς της διάταξης ήταν από 1/1/2003 έως 
31/12/2007 και επεκτάθηκε με το Ν. 3655/08 μέχρι 31/12/2009. 

1.4.2. Οι αλλαγές σύμφωνα με το Νόμο 3655/08 

Ο νόμος «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινω
νικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» αφορά τον ιδιωτικό το
μέα και τις ΔΕΚΟ-τράπεζες και περιλαμβάνει αλλαγές στα ασφαλιστικά δι
καιώματα με πρόσθετα χρόνια και μειώσεις του ποσού των πρόωρων συντά
ξεων. 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας επήλθαν οι 
εξής αλλαγές: 
- Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις ασφαλισμένες 

γυναίκες στα Ταμεία Αυτοαπασχολουμένων και τους από 1/1/1983 ασφαλι
σμένους των Ειδικών Ταμείων και των Ταμείων Τύπου, προβλέφθηκε στα
διακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μέχρι το 60ό έτος (από το 
58ο για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ και τις αυτοαπασχολούμενες) με την 
προσθήκη ενός εξαμήνου για κάθε έτος με αρχή το 2013. Επίσης στο ίδιο 
όριο και με την ίδια σταδιακή διαδικασία αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότη
σης για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ με 10.000 ημέρες ασφάλισης. 

-Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 (με 7.500 ημέρες στα βαρέα) 
προβλέφθηκε σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας από το 55ο στο 57ο για 
πλήρη σύνταξη και από το 53ο στο 55ο για μειωμένη, με την προσθήκη ενός 
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εξαμήνου για κάθε έτος, με αρχή το 2013. 
-Για τους ασφαλισμένους από 1/1/1993 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των Ειδικών Τα

μείων καταργήθηκε η πρόωρη συνταξιοδότηση στην ηλικία των 55 ετών με 
10.500 ημέρες ασφάλισης. Για τον υπολογισμό των πρόωρων συντάξεων 
προβλέφθηκε μεγαλύτερη μείωση (6% ετησίως έναντι 4,5% που ίσχυε). Δη
λαδή το κλάσμα μείωσης της σύνταξης, 1/267, που ίσχυε σύμφωνα με το Ν. 
3029/02 για κάθε μήνα που υπολειπόταν της συμπλήρωσης του κατά περί
πτωση πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης επανήλθε στο 1/200 που 
ίσχυε πριν το 2002. 

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση μητέρων ανηλίκων επήλθαν οι εξής αλ
λαγές: 

-Για τις μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 5.500 ημέρες 
ασφάλισης προβλέφθηκε σταδιακή κατάργηση του μειωμένου ορίου ηλικίας 
(50ό έτος), με την προσθήκη ενός χρόνου κατά έτος και μέχρι το 55ο έτος 
ηλικίας, με αρχή το 2010. Σημειώνεται ότι κατά τη στιγμή της συγγραφής 
ετοιμαζόταν τροπολογία για μετάθεση της έναρξης εφαρμογής της παρα
πάνω σταδιακής αύξησης κατά ένα έτος ( από την 1/1/2011 αντί 1/1/2010). 

- Για τις από 1/1/1983 ασφαλισμένες σε Ταμεία Αυτοαπασχολουμένων, σε Ει
δικά Ταμεία και σε Ταμεία Τύπου, προβλέφθηκε σταδιακή αύξηση του ορίου 
ηλικίας από το 50ό έτος και μέχρι το 55ο έτος, με την προσθήκη ενός χρό
νου κατά έτος, με αρχή το 2013. 

Σε ό,τι αφορά τη συνταξιοδότηση μητέρων με 3-5 παιδιά επήλθαν οι εξής 
αλλαγές: 
- Για μητέρες (3-5 παιδιών) ασφαλισμένες από 1/1/1993 και μετά, με 20 χρό

νια ασφάλισης το κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίστηκε στο 
55ο έτος (αντί το 50ό που ίσχυε). Δηλαδή προβλέφθηκε μείωση του ορίου 
ηλικίας των 65 ετών κατά 2 χρόνια (αντί 3 που ήταν πριν το 2009) για κάθε 
παιδί και μέχρι 5 παιδιά. 

- Για μητέρες (3-5 παιδιών) ασφαλισμένες στα Ειδικά Ταμεία Μισθωτών με 20 
έτη ασφάλισης που έπαιρναν σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, θεσπί
στηκε όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 50ό έτος, με έναρξη ισχύος από 
1/1/2013. Ενώ δηλ. με το προϊσχύσαν καθεστώς η διάρκεια του συνταξιοδο
τικού βίου θα ανερχόταν σε 42 χρόνια, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.5, με τη 
νέα ρύθμιση που προβλέπει όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 50ό έτος, η εν 
λόγω διάρκεια με βάση το προσδόκιμο επιβίωσης 2008 θα μειωθεί στα 34 
χρόνια. 
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Εξελίξεις στις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5 

Εκτίμηση της χρονικής διάρκειας παροχής σύνταξης ασφαλισμένων 
με τρία παιδιά στα Ειδικά Ταμεία με βάση το προσδόκιμο επιβίωσης 

των ετών 2000 και 2008 

Κατηγορία 

ασφαλισμένων 

Γυναίκες με 3 παιδιά 

Άνδρες χήροι ή δια

ζευγμένοι με επιμέ

λεια τριών παιδιών 

Καθεστώς προ του έτους 2013 

Όριο 

ηλικίας 

Α.Ο.Η 

Α.Ο.Η 

Συντάξιμα 

έτη 

20 

20 

Ηλικία 

έναρξης 

20 

22 

Διάρκεια 

συνταξιοδό

τησης* 

42 

36 

Καθεστώς από το έτος 2013 

Όριο 

ηλικίας 

50ό 

50ό 

Συντάξιμα 

έτη 

20 

20 

Διάρκεια 

συνταξιοδό

τησης** 

34 

30 

* Προσδόκιμο ζωής έτους 2000. 
**Προσδόκιμο ζωής έτους 2008. 

1.4.3. Ανισότητες στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών -
2010 

Όπως προκύπτει από τα προηγούμενα, με τα νομοθετήματα της δεκαετίας 
του 1990 εκδηλώθηκε μια τάση σταδιακής αύξησης των νόμιμων ορίων ηλι
κίας συνταξιοδότησης και αντίστοιχος περιορισμός στο λόγο της χρονικής 
διάρκειας του τεκμαιρόμενου συνταξιοδοτικού βίου με βάση το προσδόκιμο 
ζωής προς τη χρονική διάρκεια του ασφαλιστικού βίου. Δεν εκδηλώθηκε όμως 
στην πράξη σαφής τάση μείωσης της έκτασης των ανισοτήτων μεταξύ αν
δρών και γυναικών, αφού οι σχετικές προβλέψεις αφορούν μόνο άτομα που 
θα συνταξιοδοτηθούν στο απώτερο μέλλον. Η άνιση μεταχείριση μεταξύ αν
δρών και γυναικών στη γενική περίπτωση θα αρθεί μόνο όταν φθάσουν σε ηλι
κία συνταξιοδότησης άτομα που έκαναν έναρξη της ασφάλισης μετά την 
1/1/1993, δηλ. μετά από δύο τουλάχιστον δεκαετίες, ενώ θα εξακολουθήσει 
να ισχύει η άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ειδικές περι
πτώσεις (γυναίκες με ανήλικα παιδιά, κλπ.). 

Με το Ν. 3029/02, παρατηρήθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις τάσεις παλιν
δρόμησης, οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, είχαν ως αποτέλεσμα μει
ώσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ αν
δρών και γυναικών και μείωση στη σχέση της διάρκειας του ασφαλιστικού 
βίου προς τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού. Έτσι, όπως ήδη σημειώθηκε: 
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Η εξίσωση των ορίων ηΜκίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

- Μειώθηκε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από το 65ο στο 60ό έτος για τις 
ασφαλισμένες στα Ειδικά Ταμεία μέχρι 31/12/1992 με 15ετή ασφάλιση. 

- Μειώθηκε στο 58ο έτος το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με 35 έτη ασφάλι
σης των ανδρών ασφαλισμένων από 1/1/1983 και μετά, έτσι ώστε να επι
τευχθεί ίση μεταχείριση με τις γυναίκες. Δόθηκε (για πρώτη φορά) δικαίωμα 
πρόωρης συνταξιοδότησης στο 55ο έτος ηλικίας με 10.500 ημέρες ασφάλι
σης στους νέους ασφαλισμένους μετά την 31/12/1992, με μείωση κατά 
1/267 για κάθε μήνα που λείπει μέχρι τη συμπλήρωση του 58ου έτους για 
πλήρη σύνταξη. 

-Δόθηκε δικαίωμα συνταξιοδότησης στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ που 
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 3.500 ημέρες ασφάλισης. 

Οι αλλαγές του Νόμου 3655/08 δεν αναφέρονται στους ασφαλισμένους 
του Δημοσίου, επομένως ορισμένες ενιαίες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
για τις νέες από την 1/1/1993 ασφαλισμένες, διαφοροποιούνται μεταξύ των 
εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, μετά την αυστηροποίηση 
των προϋποθέσεων για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ. Δηλαδή, στο Δημόσιο πα
ραμένει: 

- η μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά 3 χρόνια (αντί 2 στον 
ιδιωτικό τομέα) για κάθε παιδί, από το όριο των 65 ετών για τις μητέρες με 3-
5 παιδιά και 

- η πρόωρη συνταξιοδότηση στην ηλικία των 50 ετών με 20 χρόνια υπηρεσία 
για τις μητέρες με ανήλικο, οι οποίες προσελήφθηκαν στο Δημόσιο μετά την 
1/1/1993, ενώ για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα το 50ό έτος προσαυ
ξάνεται κατά 1 χρόνο ετησίως από την 1/1/2013 και μέχρι το 55ο έτος την 
1/1/2018. 

Για διευκόλυνση του αναγνώστη δίνεται στους Πίνακες 1.6 και 1.7 το 
ισχύον καθεστώς ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλι
σμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο Δημόσιο για τις περιπτώσεις εκείνες που προ
βλέπεται άνιση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Με ανάλογο τρόπο παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.8 οι ανισότητες στη με
ταχείριση ανδρών και γυναικών για μια σειρά από ολιγοπληθέστερες ομάδες 
εργαζομένων που τυγχάνουν ιδιαίτερης ασφαλιστικής μεταχείρισης. 

Σημειώνεται ότι εκτός από την άνιση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, για 
ένα μεγάλο ακόμη χρονικό διάστημα θα εξακολουθήσουν να ισχύουν διατά
ξεις που συνεπάγονται άνιση μεταχείριση μεταξύ γυναικών ανάλογα με τον 
ασφαλιστικό τους φορέα. Έτσι για τις γυναίκες ασφαλισμένες στον Ο ΓΑ και 
στον ΟΑΕΕ τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στη γενική περίπτωση θα εξακο-
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Εξελίξεις σπς προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6 

Διαφορές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 
στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα ενταγμένα ταμεία 

Κατηγορία Άντρες Γυναίκες 

Παλαιοί ασφαλισμένοι, μέχρι 31/12/1992 - Πλήρης σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης 

Ασφαλισμένοι στα βαρέα με 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500 

στα βαρέα από 1/1/2016 

Ασφαλισμένοι με 10.000 ημέρες ασφάλισης από 1/1/2018 

Μητέρες ανηλίκου ή ανίκανου για κάθε εργασία παιδιού 

Ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 3.600 στα βαρέα και 

από αυτές 1.000 ημέρες την τελευταία 13ετία πριν τη συνταξιοδότηση 

Ασφαλισμένοι σε οικοδομικές εργασίες και εργασίες καθαριότητας ΟΤΑ με 

4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 500 ημέρες την τελευταία 13ετία ή με 

4.500 ημέρες ασφάλισης αλλά με 3.600 ημέρες απασχόλησης στις παραπάνω 

εργασίες από τις οποίες 1.000 στην τελευταία 13ετία. 

Ηθοποιοί θεάτρου, μουσικοί εγχόρδων και κρουστών, τεχνικοί θεάτρου-κινη-

ματογράφου ασφαλισμένοι μέχρι το 1981 με 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις 

οποίες 3.600 στις ειδικότητες αυτές και από 1.000 ημέρες την τελευταία 

13ετία. 

65 

57 

62 

60 

58 

60 

60 

55 

60 

55 

55 

53 

55 

Παλαιοί ασφαλισμένοι, μέχρι 31/12/1992 - Μειωμένη σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500 στα βαρέα, 

από 1/1/2016 

Ασφαλισμένοι με 10.000 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 100 την τελευταία 
πενταετία 

Μητέρες ανίκανου παιδιού με 5.500 ημέρες ασφάλισης 

Ασφαλισμένοι με 4.500 ημέρες ασφάλισης και με 100 ημέρες κατ' έτος την τε

λευταία 5ετία ή άνεργοι με 24 μήνες ανεργία 

55 

60 

60 

53 

55 

50 

55 

Νέοι ασφαλισμένοι Ταμείων μισθωτών από 1/1/1993 πλην NAT-Πλήρης σύνταξη 

Μητέρες ανηλίκου ή ανικάνου παιδιού με 6.000 ημέρες ασφάλισης 55 

Νέοι ασφαλισμένοι Ταμείων μισθωτών από 1/1/1993 πλην NAT- Μειωμένη σύνταξη 

Μητέρες ανηλίκου με 6.000 ημέρες ασφάλισης από 1/1/2017 

Μητέρες ανίκανου παιδιού με 6.000 ημέρες ασφάλισης 

55 

50 

Πηγή: Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, http://www.epkodi.gr 

λουθήσουν για πολύ ακόμη να είναι υψηλότερα απ' ότι στο Δημόσιο ή στο 

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 
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Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7 

Διαφορές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 

στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 

Κατηγορία Άντρες Γυναίκες 

Παλαιοί ασφαλισμένοι, μέχρι 31/12/1992, που συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις μέχρι 31/12/1997 -

Πλήρης σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 25-35 χρόνια ασφάλισης 

Έγγαμες γυναίκες με 15-17,5 χρόνια ασφάλισης 

Γυναίκες με ανήλικα, ή ανάπηρα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο με 17,5 χρόνια 

ασφάλισης 

55 53 

42-44,5 

44,5 

Παλαιοί ασφαλισμένοι από 1/1/1983 μέχρι 31/12/1993 που συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις από 

1/1/1998 - Πλήρης σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 25-35 χρόνια ασφάλισης 

Ασφαλισμένοι με 35 χρόνια ασφάλισης 

Γυναίκες με ανήλικα, ή ανάπηρα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο και 20 χρόνια ασφά

λισης 

65 

60 

60 

58 

50 

Παλαιοί ασφαλισμένοι, μέχρι 31/12/1992, που συμπλήρωναν τις προϋποθέσεις μέχρι 31/12/1997 -

Μειωμένη σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 25-34,5 χρόνια ασφάλισης 60 55 

Νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/1993 - Πλήρης σύνταξη 

Μητέρες με 3 και άνω παιδιά 

Μητέρες ανηλίκου ή ανίκανου παιδιού με 20 χρόνια ασφάλισης 

50-56 

55 

Νέοι ασφαλισμένοι από 1/1/1993 - Μειωμένη σύνταξη 

Μητέρες ανηλίκου ή ανίκανου παιδιού με 20 χρόνια ασφάλισης 50 

Πηγή: Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων, http://www.epkodi.gr 
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Εξελίξεις στις προϋποθέσεις και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 

Ανισότητες στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων 

Κατηγορία Άνδρες Γυναίκες 

Προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Πλήρης σύνταξη 

Ασφαλισμένοι διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με 9.000 ημέρες ασφάλι

σης από τις οποίες 4.500 στην ΟΑ 

Γυναίκες ασφαλισμένες διοικητικού και τεχνικού προσωπικού με 7.500 ημέρες 

ασφάλισης από τις οποίες 4.500 στην ΟΑ 

Α.Ο.Η. 

Α.Ο.Η. 

Προσωπικό της Ολυμπιακής Αεροπορίας - ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Μειωμένη σύνταξη 

Τεχνικό προσωπικό με 4.500 ημέρες ασφάλισης 

Λοιπό προσωπικό εδάφους με 4.500 ημέρες ασφάλισης 

53 

55 

48 

50 

Προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων - Πλήρης σύνταξη 

Χειριστές κάτοχοι πτυχίου, αεροναυτίλοι, ιπτάμενοι μηχανικοί, ραδιοτηλεγρα-

φητές, συνοδοί και φροντιστές, με 4.500 ημέρες ασφάλισης, που έχουν 3.000 

ώρες πτήσης από τις οποίες 500 την τελευταία 10ετία. 

Επιμελητές πτήσης κάτοχοι πτυχίου, με 4.500 ημέρες ασφάλισης, που έχουν 

500 ώρες πτήσης από τις οποίες 250 την τελευταία 10ετία. 

Τεχνικό προσωπικό συντήρησης αεροσκαφών, με 4.500 ημέρες ασφάλισης. 

Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, με 4.500 ημέρες ασφάλι

σης. 

Άνδρες με 9.000 ημέρες ασφάλισης 

Γυναίκες με 7.500 ημέρες ασφάλισης 

53 

58 

58 

55 

Α.Ο.Η. 

48 

53 

53 

50 

Α.Ο.Η. 

Προσωπικό αεροπορικών επιχειρήσεων - Μειωμένη σύνταξη 

Χειριστές κάτοχοι πτυχίου, αεροναυτίλοι, ιπτάμενοι μηχανικοί, ραδιοτηλεγρα-

φητές, συνοδοί και φροντιστές, με 4.500 ημέρες ασφάλισης, που έχουν 3.000 

ώρες πτήσης από τις οποίες 500 την τελευταία 10ετία 

Επιμελητές πτήσης κάτοχοι πτυχίου που έχουν 500 ώρες πτήσης από τις 

οποίες 250 την τελευταία 10ετία και το τεχνικό προσωπικό, συντηρητές αερο

σκαφών 

Προσωπικό εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, με 4.500 ημέρες ασφάλισης 

48 

53 

55 

43 

48 

50 

Το προσωπικό* της Τράπεζας Ελλάδος, Αγροτικής, Ιονικής-Λαϊκής, Εθνικής, Κτηματικής, ΕΤΒΑ, 

Εθνικής Ασφαλιστικής καθώς και το προσωπικό ΗΣΑΠ, ΟΤΕ, Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

και Ευαγγελισμού, που εντάχθηκαν στον κλάδο σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ασφαλισμένοι με 15 χρόνια ασφάλισης - Πλήρης σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 25 χρόνια ασφάλισης - Μειωμένη σύνταξη 

65 

60 

60 

55 
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Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.8 (συνέχεια) 

Κατηγορία Άνδρες Γυναίκες 

Ασφαλισμένοι, από 1/1/83 - 31/12/1992, στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, που εντάχθηκε στον κλάδο σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

Ασφαλισμένοι με 15 ή 25 χρόνια ασφάλισης - Πλήρης σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 25 χρόνια ασφάλισης - Μειωμένη σύνταξη 

65 

60 

60 

55 

Ασφαλισμένοι από 1/1/83 - 31/12/1992, στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜ) - Πλήρης σύνταξη 

Ασφαλισμένοι με 15 χρόνια ασφάλισης 

Ασφαλισμένοι με 15 χρόνια ασφάλισης στο ΤΑΤΤΑ 

Απασχολούμενοι στις νέες τεχνολογίες στο ΤΑΤΤΑ με 25 χρόνια ασφάλισης 

Μητέρες με ανήλικο παιδί με 20 χρόνια ασφάλισης έως το 2012 

65 

60 

60 

60 

55 

55 

50 

Ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ)-

Ταμείο Νομικών, Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ), Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ)** 

Ασφαλισμένες με 25 χρόνια ασφάλισης 

Μητέρες με ανήλικο παιδί μέχρι το 2012 με 20 χρόνια ασφάλισης 

Ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών και του ΤΑΝΠΥ με 25 χρόνια ασφάλισης 60 

60 

50 

55 

Σημειώσεις: *Οι εργαζόμενοι που προσελήφθηκαν μέχρι 31/12/1982 στις τράπεζες και στην Εθνική 
Ασφαλιστική παίρνουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας με 35 χρόνια ασφάλισης. 
**Δικαίωμα για πλήρη σύνταξη με 25 χρόνια ασφάλισης έχουν στο όριο ηλικίας των 63,5 ετών, το 
οποίο αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο ανά έτος μέχρι να συμπληρωθεί το όριο των 65 ετών την 1/1/2011. 

1.5. Οι αλλαγές του 2010 

1.5.1. Ο Νόμος 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» 

Ο Νόμος 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, 
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» παρεμβαίνει με τρόπο ριζικό, καίριο και 
αποτελεσματικό στο ζήτημα του Ασφαλιστικού, ώστε με τις αναγκαίες αλλα
γές και γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη το κοινωνικοασφαλιστικό μας σύ
στημα να παραμείνει βιώσιμο και στο μέλλον. 

Στο νόμο αυτό αποσαφηνίζεται ο ρόλος που διαδραματίζουν στην κοινω
νική ασφάλιση το κράτος, ο εργοδότης και ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά 
και καθιερώνονται δύο διακριτές μορφές σύνταξης, η βασική και η αναλογική. 

Η βασική σύνταξη συνιστά έκφραση της κοινωνικής αλληλεγγύης, έχει 
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προνοιακό χαρακτήρα και χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Πρόκειται για σύνταξη γήρατος κοινή για όλους τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης (πλην ΟΓΑ και Δημοσίου) και καταβάλλεται με εισοδηματικά κριτή
ρια. Προορίζεται για όσους έχουν ανάγκη την κρατική μέριμνα, ακόμη και αν 
δεν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή είναι ανα
σφάλιστοι. 

Η κύρια ή αναλογική σύνταξη αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της αρχής της 
διανεμητικής δικαιοσύνης. Πρόκειται για την αναλογική ανταπόδοση των ει
σφορών κάθε ασφαλισμένου που κατέβαλε κατά τη διάρκεια του ασφαλιστι
κού του βίου. 

Ο παραπάνω νόμος εισάγει θεσμικές καινοτομίες και ενιαίες λειτουργίες, 
όπως ενιαίο μηχανισμό ελέγχου καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, ενι
αίο σύστημα διαχείρισης των πόρων των κλάδων υγείας των Φορέων Κοινωνι
κής Ασφάλισης και ενιαίο σύστημα ελέγχου των δαπανών υγείας, ενιαίο φο
ρέα πρωτοβάθμιας υγείας, ενιαίο σύστημα προμηθειών των Φορέων Κοινωνι
κής Ασφάλισης, ενιαίο φορέα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας, 
ενιαίο και πάγιο σύστημα κατάρτισης του καταλόγου των βαρέων και ανθυγι
εινών επαγγελμάτων, ενιαίο καθεστώς ασφάλισης όσων συνταξιούχων απα
σχολούνται μετά τη συνταξιοδότηση τους σε άλλες θέσεις εργασίας, ενιαίο 
κέντρο ελέγχου και πληρωμής συντάξεων, ενιαίο σύστημα ρύθμισης των 
οφειλών στα Ταμεία και ενιαία δομή σύνταξης. 

Πέραν της ενιαίας δομής της κύριας ή αναλογικής σύνταξης, θεσμοθετεί
ται και ενιαίο καθεστώς συνταξιοδότησης, με κοινές προϋποθέσεις και όρους, 
για όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων. 

Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και χρόνος ασφάλισης (Αρθρο 10) 
Α. Για τους ασφαλισμένους (άνδρες και γυναίκες) όλων των φορέων κοι

νωνικής ασφάλισης τα όρια ηλικίας και τα έτη ασφάλισης, που απαιτούνται 
για τη συνταξιοδότηση τους λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά: 

S Ο χρόνος ασφάλισης, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με 30 ή 35 έτη 
(10.500 ημέρες) ασφάλισης, αυξάνεται σταδιακά (κατά 300 ημέρες ετησίως) 
από το 2011, ώστε να φθάσει τα 40 έτη (12.000 ημέρες) ασφάλισης. Επίσης 
το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται (κατά ένα έτος) από το 2012, ώστε το 
γενικό όριο ηλικίας να φθάσει το 60ο έτος (παράγραφοι 1,3,4,5,6,7). 

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξη στο όριο ηλικίας 
και με το χρόνο ασφάλισης που θα ισχύουν κατά το έτος συμπλήρωσης των 
35 ετών (10.500 ημερών) ασφάλισης τους (παράγραφος 8). Επίσης, οι ασφα
λισμένοι που το έτος 2010 θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 35 έτη 
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(10.500 ημέρες) ασφάλισης δεν θίγονται από τις μεταβολές που ισχύουν από 
1/1/2011 τόσο για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όσο και για τον τρόπο 
υπολογισμού της σύνταξης (παράγραφος 9). 

S Το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων, με 35 έτη (10.500 ημέρες) ασφάλι
σης από τα οποία τα 25 έτη (7.500 ημέρες) σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ
ματα, αυξάνεται σταδιακά (κατά 9 μήνες) από 1/1/2011, ώστε το όριο ηλικίας 
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος να διαμορφωθεί στο 60ό έτος 
για πλήρη και στο 58ο για μειωμένη σύνταξη κατά το έτος 2017 (παράγραφος 
2). 

S Οι ασφαλισμένοι, μετά την 1/1/1993 σε οποιονδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλισης πλην ΟΓΑ, θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με 40 έτη ασφάλισης 
(αντί των 37) στο 60ό έτος της ηλικίας τους, από 1/1/2011, ενώ οι ασφαλισμέ
νοι μέχρι 31/12/1992 συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας εφόσον συμπλή
ρωσαν 11.100 ημέρες (37 έτη) ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 (παράγραφος 
10). 

Β. Για τις γυναίκες ασφαλισμένες ανακαθορίζεται σταδιακά το όριο ηλι
κίας ή/και ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση με 
πλήρη ή μειωμένη σύνταξη. 

S Το όριο ηλικίας, των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων γυναικών, για 
πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, το 60ό έτος με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εξο
μοιώνεται σταδιακά (αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο) με το ισχύον (το 
65ο έτος) των ανδρών (παράγραφος 11). 

S Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, για λήψη μειωμένης 
σύνταξης λόγω γήρατος με 4.500 ημέρες ασφάλιση, εναρμονίζεται με των αν
δρών. Αυξάνεται σταδιακά (κατά ένα έτος το χρόνο) από 1/1/2011, ώστε να 
διαμορφωθεί από το 55ο στο 60ό έτος ηλικίας το 2015 (παράγραφος 13). 

S Ο χρόνος ασφάλισης, των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων γυναικών, 
για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος με 10.000 ημέρες ασφάλισης, αυξάνεται 
σταδιακά (κατά 400 ημέρες ετησίως) από το 2011, ώστε να φθάσει τις 12.000 
ημέρες ασφάλισης το έτος 2015. Παράλληλα, το όριο ηλικίας, το 57ο έτος για 
πλήρη σύνταξη και το 55ο έτος για μειωμένη, καθορίζεται στο 58ο και 56ο 
έτος, αντίστοιχα, για το έτος 2012 και για κάθε επόμενο έτος αυξάνεται κατά 
έξι μήνες το χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους για πλήρη σύνταξη 
και 58ου έτους για μειωμένη σύνταξη το έτος 2015 (παράγραφος 12). 

* Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών που απασχολούνται σε 
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες εναρμονίζεται με των ανδρών. Αυξάνεται 
σταδιακά (κατά ένα έτος το χρόνο) από 1/1/2011 ώστε να διαμορφωθεί από το 
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55ο στο 60ό έτος ηλικίας το 2015 (παράγραφος 16). 
S Το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων μέχρι 31/12/1992 μητέρων με ανή

λικα παιδιά (το 55ο έτος για πλήρη και το 50ό για μειωμένη σύνταξη) αυξάνε
ται σταδιακά προκειμένου να εναρμονισθεί με το όριο ηλικίας συνταξιοδότη
σης (το 65ο και 60ό έτος, αντίστοιχα) των άλλων ασφαλισμένων κατά το έτος 
2013 (παράγραφος 17). 

Διευκρινίζεται ότι οι μητέρες με ανήλικο παιδί κατοχυρώνουν το όριο ηλι
κίας που θα ισχύει κατά το έτος που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο συν
τάξιμο χρόνο και εφόσον στο έτος αυτό έχουν ανήλικο παιδί. 

S Το όριο ηλικίας των ασφαλισμένων μετά 31/12/1992 μητέρων με ανήλικα 
παιδιά (το 55ο έτος για πλήρη και το 50ό για μειωμένη σύνταξη) ανακαθορίζε
ται στο 65ο και 60ό έτος, αντίστοιχα, το έτος 2013 (παράγραφος 17). 

Οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν τις μητέρες ανήλικων ή ανάπηρων παι
διών εφαρμόζονται αναλόγως και στους χήρους πατέρες ανήλικων ή ανάπη
ρων παιδιών. 

Γ. Για τους άνδρες ασφαλισμένους με 10.000 ημέρες ασφάλισης, το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης καθορίζεται από 1/1/2011 στο 63ο έτος και για κάθε 
επόμενο έτος αυξάνεται κατά έξι μήνες μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους 
το 2015 (παράγραφος 12). 

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι στο Νόμο 3863/2010 θεσπίσθηκαν: 
• Αντικίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης (μειωμένη σύνταξη κατά το 1/200 

της πλήρους για κάθε μήνα που υπολείπεται από το όριο ηλικίας συνταξιο
δότησης για πλήρη σύνταξη). 

• Κίνητρα παραμονής των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, είτε μετά την 
συμπλήρωση τριακονταπενταετίας είτε μετά τη συμπλήρωση του 65ου 
έτους της ηλικίας τους. 

• Ανακαθορισμός, από 1/1/2021, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που 
προβλέπονται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις νόμων, κατά τη μετα
βολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού της χώρας, με βάση δείκτες 
που προσδιορίζονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (Άρθρο 11, παρά
γραφος 3). 

1.5.2. Οι αλλαγές σύμφωνα με το Νόμο 3865/2010 «Μεταρρύθμιση Ασφαλιστι
κού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις» 

Θεσπίσθηκαν αλλαγές στο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό, νομικό πλαίσιο 
των δημοσίων υπαλλήλων και των στρατιωτικών με στόχο την εναρμόνιση του 
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ασφαλιστικού συστήματος του Δημοσίου με τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού 
Νόμου 3863/2010 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Με ρυθμίσεις του Νόμου 3865/2010 επιχειρείται νέος τρόπος υπολογισμού 
της μηνιαίας σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου. Το νέο αυτό 
σύστημα υπολογισμού της σύνταξης εναρμονίζεται με των ασφαλισμένων του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και αποτελείται από τη βα
σική και την ανταποδοτική σύνταξη. 

Η βασική σύνταξη καθορίσθηκε σε 360,006 το μήνα για το έτος 2010, το 
οποίο αναπροσαρμόζεται ετησίως και το δικαιούνται τα πρόσωπα που πλη
ρούν όλα τα κριτήρια (ηλικίας, εισοδηματικά και παραμονής στη χώρα), τα 
οποία έχουν ασφαλιστεί στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2010 και θεμελιώνουν δι
καίωμα σύνταξης από 1/1/2015 και μετά. 

Η αναλογική σύνταξη είναι το ποσό που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστι
κών εισφορών και τα έτη ασφάλισης, από 1/1/2011 και μετά, κάθε ασφαλισμέ
νου που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης στο Δημόσιο μετά την 1/1/2015. Για 
τους ασφαλισμένους πριν την 1/1/2011, η σύνταξη αυτή αποτελείται από δύο 
τμήματα - ένα για το χρόνο μέχρι το τέλος του 2010 και ένα αναλογικό τμήμα 
σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισης από 1/1/2011 και μετά. Το ύψος της 
αναλογικής σύνταξης υπολογίζεται με βάση κλιμακούμενα ποσοστά και χορη
γείται κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης σε όσους 
έχουν χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον 15 έτη, και σε όσους έχουν χρόνο ασφά
λισης μικρότερο των 15 ετών στο 65ο έτος της ηλικίας τους. 

Ταυτόχρονα, η Ελλάδα συμμορφώθηκε με την καταδικαστική απόφαση του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και με την Οδηγία 
54/2006/ΕΚ (κατά το μέρος που εφαρμόζεται στα συνταξιοδοτικά συστήματα 
των δημοσίων υπαλλήλων) σε σχέση με την εξίσωση των ορίων ηλικίας συντα
ξιοδότησης των γυναικών και των ανδρών υπαλλήλων του Δημοσίου. 

Αλλαγές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων 
Οι διατάξεις που αναφέρονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των 

δημοσίων υπαλλήλων και ορίζουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών 
και γυναικών ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης και την ελάχιστη προαπαι
τούμενη υπηρεσία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι οποίες αντι
βαίνουν στα οριζόμενα στο άρθρο 141 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινο
τήτων (σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΚ στην υπόθεση C-559) και παραβιά
ζουν την αρχή της ισότητας ως προς την καταβολή αμοιβής, καταργούνται ή 
τροποποιούνται, κατά περίπτωση, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η εξίσωση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και του χρόνου υπηρεσίας θεμε-
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λίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι διατά
σεις του άρθρου 6 του Νόμου 3865/2010, που ορίζουν τα όρια ηλικίας συντα
ξιοδότησης και το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ανδρών 
και γυναικών κατά κατηγορία υπαλλήλων του Δημοσίου, αναφέρονται παρα
κάτω. 

(i) Υπάλληλοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 
31/12/1997: θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 55ο έτος από 
1/1/2011. 

(ii) Υπάλληλοι που έχουν διοριστεί μέχρι 31/12/1982 και θεμελιώνουν δι
καίωμα σύνταξης από 1/1/1998 και μετά: εξισώνονται τα όρια ηλικίας συντα
ξιοδότησης ανδρών και γυναικών αλλά οι διατάξεις αυτές δεν επιφέρουν συν
ταξιοδοτικά αποτελέσματα, δεδομένου ότι οι γυναίκες της κατηγορίας αυτής 
έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 

(iii) Υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί από 1/1/1983 και μετά: αυξάνεται 
σταδιακά μέχρι το έτος 2015 ο χρόνος υπηρεσίας από 35 στα 40 έτη και το 
όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται για το έτος 2011 στο 59ο και από το έτος 
2012 και μετά στο 60ό. Οι προϋποθέσεις αυτές συνταξιοδότησης ισχύουν και 
γι' αυτούς που συμπληρώνουν τα 37 έτη υπηρεσίας από το έτος 2011 και 
μετά. 

(iv) Υπάλληλοι που έχουν προσληφθεί μέχρι 31/12/1992 και έχουν συνολική 
υπηρεσία 15 έτη: ορίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 65ο έτος. 

(ν) ΥπάΛληλοί που πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993: εξισώνονται τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών άμεσα από 1/1/2013. 

(vi) Υπάλληλοι, ανεξάρτητα από το χρόνο πρόσληψης τους στο Δημόσιο, 
που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά: αυξάνεται, από 20 σε 25 έτη, σταδιακά 
(κατά ένα έτος για όσους συμπληρώνουν την 20ετία το 2011 και κατά 2 έτη 
για όσους την συμπληρώνουν το 2012) ο απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας για 
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Καταργείται στην περίπτωση αυτή 
η πρόσθετη προϋπόθεση που ίσχυε για τους άνδρες, δηλαδή να έχουν την 
επιμέλεια των παιδιών με δικαστική απόφαση ή να είναι χήροι. 

(vii) Υπάλληλοι που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/1998 και μετά ή 
προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1/1/1993 μέχρι 31/12/1992, 
και 
• έχουν ανήλικο παιδί ή τρία τουλάχιστον παιδιά: ορίζεται όριο ηλικίας συντα

ξιοδότησης το 52ο για όσους συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 2011, το 
οποίο αυξάνεται στο 55ο για όσους συμπληρώσουν την 25ετία το έτος 
2012, και στο 65ο για όσους συμπληρώσουν την 25ετία από το έτος 2013 
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και μετά. 
• έχουν ανίκανα παιδιά ή ανίκανο σύζυγο: θεσπίζεται ενιαίο όριο ηλικίας συν

ταξιοδότησης το 50ό έτος από 1/1/2011. 
• δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες: ορίζεται όριο ηλικίας συνταξιοδότη

σης το 61ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης το έτος 2011, 
το οποίο αυξάνεται στο 63ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύντα
ξης το έτος 2012 και στο 65ο έτος για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύντα
ξης από το έτος 2013 και μετά. 
(viii) Υπάλληλοι που μπορούν να αποχωρήσουν από την Υπηρεσία πριν τη 

συμπλήρωση του ισχύοντος ορίου ηλικίας και να λάβουν μειωμένη σύνταξη: 
εξομοιώνεται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και ορίζεται στο 56ο το έτος 
2011, στο 58ο το 2012 και στο 60ό έτος το 2013. 

(ix) Γυναίκες που έχουν υπαχθεί στο Θεσμό των βαρέων και ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων υπό καθεστώς Δημοσίου: διαμορφώνεται, από 1/1/2011, το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο 54ο έτος, αυξανόμενο κατά 2 έτη για κάθε 
χρόνο μέχρι τη συμπλήρωση του 58ου έτους ηλικίας τους. 

Διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 
31/12/2010, δεν θίγονται από τις παραπάνω ρυθμίσεις. Για αυτούς εξακολου
θούν να ισχύουν όσα προβλέπονταν, κατά περίπτωση, τόσο για τον απαιτού
μενο χρόνο θεμελίωσης δικαιώματος σύνταξης όσο και για τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης καθώς και για τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης τους. 

Τέλος, σημειώνεται ότι με το Νόμο 3865/2010 ορίσθηκαν για πρώτη φορά 
όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης των δικαστικών λειτουργών και του κύ
ριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΟΧΟΙ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 

2.1. Οι στόχοι της πολιτικής πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών 

Όπως συμβαίνει συχνά, όχι μόνο οτη χώρα μας αλλά και αλλού, η θεσμο
θέτηση της πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών δεν ήταν αποτέλεσμα 
μιας νηφάλιας ανάλυσης του κοινωνικού κόστους και οφέλους της σχετικής 
πολιτικής σε βάθος χρόνου, η οποία έδειξε ότι αυτή θα ήταν επωφελής από 
την άποψη του κοινού συμφέροντος. Διαμορφώθηκαν αιτήματα με βάση μια 
γενική επίκληση του ρόλου της μητρότητας και της οικογενειακής συνεισφο
ράς της γυναίκας και αυτά οδήγησαν στη λήψη των σχετικών μέτρων. Δεν 
μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο μια τέτοια ανάλυση, κατά το χρόνο λή
ψης μέτρων αυτών, να έδειχνε ότι υπηρετούσαν το κοινωνικό συμφέρον. Είναι 
αλήθεια όμως ότι, στο παρελθόν, το γεγονός ότι το ελληνικό κοινωνικοασφα
λιστικό σύστημα δεν είχε ακόμη ωριμάσει, διευκόλυνε τη λήψη αποφάσεων 
που μπορούσαν να ευαρεστήσουν τη μια ή την άλλη ομάδα του πληθυσμού, 
χωρίς να ευσταθούν αναλογιστικά και να εδράζονται σε στέρεο αιτιολογικό. 

Όταν πρωτοδημιουργείται ένα κοινωνικοασφαλιστικό ταμείο ή ένα κοινωνι
κοασφαλιστικό σύστημα και καλύπτεται για πρώτη φορά μια ομάδα ή το σύ
νολο των εργαζομένων, αρχίζουν να εισπράττονται εργατικές και εργοδοτικές 
εισφορές, χωρίς ακόμη να ανακύπτει υποχρέωση καταβολής συντάξεων. Τέ
τοια υποχρέωση προκύπτει μόνο αφού παρέλθει ο ελάχιστος χρόνος, Που, 
σύμφωνα με τους σχετικούς όρους, απαιτείται για να θεμελιωθεί δικαίωμα 
συνταξιοδότησης. Στη φάση για την οποία γίνεται λόγος, τα έσοδα από τις ει
σφορές είναι πολύ μεγαλύτερα από τις δαπάνες και προκύπτουν ταμειακά 
πλεονάσματα, τα οποία όμως δεν αντιστοιχούν σε κοινωνικοασφαλιστικά πλε
ονάσματα αν, όπως πρέπει, εξετάζεται ο κοινωνικοασφαλιστικός κύκλος στο 
σύνολο του. Τα ταμειακά όμως αυτά πλεονάσματα δημιουργούν μια ψευδαί
σθηση οικονομικής άνεσης στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, που φαίνεται 
να επιτρέπει ρυθμίσεις υπέρ των ασφαλισμένων. Ρυθμίσεις που ευαρεστούν 
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τους άμεσα ενδιαφερόμενους, χωρίς να υπηρετούν πάντοτε γενικά αποδε
κτές αρχές κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής δικαιοσύνης και των οποίων οι 
δυσμενείς συνέπειες εκδηλώνονται με μεγάλη υστέρηση χρόνου. Από ένα 
χρονικό σημείο και μετά αρχίζουν να εξέρχονται ασφαλισμένοι στη σύνταξη 
και ο αριθμός τους αυξάνει σταδιακά. Στη φάση αυτή τα ταμειακά πλεονά
σματα από τις εισφορές τείνουν σε μείωση, αλλά εξακολουθούν να επιτρέ
πουν τη λήψη αποφάσεων οι ευχάριστες συνέπειες των οποίων για τους εν
διαφερόμενους εκδηλώνονται άμεσα, ενώ οι δυσμενείς τοποθετούνται στο 
όχι άμεσο μέλλον. Με τον καιρό ο συσχετισμός μεταξύ συνταξιούχων και ερ
γαζομένων προσεγγίζει τις αντίστοιχες δημογραφικές αναλογίες, οπότε και 
γίνεται λόγος για ωρίμανση του συστήματος. Η σχέση δηλ. μεταξύ εργαζομέ
νων και συνταξιούχων προσεγγίζει τη σχέση μεταξύ των αντίστοιχων δημο
γραφικών κλιμακίων. Στη φάση αυτή αρχίζουν να αναδύονται οι δυσμενείς συ
νέπειες όλων εκείνων των προηγούμενων ρυθμίσεων, οι οποίες ήταν αναλογι
στικά αθεμελίωτες και συνιστούσαν εγγραφή υποθήκης για το απώτερο μέλ
λον. Οι πλευρές αυτές της κοινωνικοασφαλιστικής πραγματικότητας δεν φαί
νεται να γίνονται κατανοητές από μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. 

Ανεξάρτητα όμως από το ποια ήταν η λογική στην οποία στηρίχτηκε η θε
σμοθέτηση της πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών σε σύγκριση με 
τους άνδρες, κατά το χρόνο που υιοθετήθηκαν οι σχετικές ρυθμίσεις, θα μπο
ρούσε να αναζητηθεί η αιτιολόγηση τους σε σχέση με παράγοντες όπως: 
• Η ενθάρρυνση της αύξησης της συμμετοχής του γυναικείου πληθυσμού 

στο εργατικό δυναμικό, η οποία, όπως προκύπτει από στοιχεία που παρατί
θενται πιο κάτω, κυμαινόταν για αρκετό χρονικό διάστημα σε συγκριτικά χα
μηλά επίπεδα. 

• Η στήριξη της γεννητικότητας και της μητρότητας. 
• Η στήριξη της οικογένειας. 

Στα ακόλουθα τμήματα εξετάζεται λεπτομερέστερα η σημασία του καθε
νός από τους παράγοντες αυτούς. 

2.1.1. Η πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών ως κίνητρο συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό 

Μπορεί μεν η πρόωρα χορηγούμενη σύνταξη να είναι σε αρκετές περιπτώ
σεις χαμηλότερη από εκείνη που θα καταβαλλόταν αν είχαν προηγηθεί περισ
σότερα χρόνια υπηρεσίας, στην πράξη όμως, ο παράγοντας αυτός δεν αρκεί 
για να αντισταθμίσει πλήρως το πρόσθετο βάρος που προκύπτει για το κοινω-
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νικοασφαλιστικό σύστημα από την επιμήκυνση της περιόδου συνταξιοδότη
σης που συνοδεύεται μάλιστα από σμίκρυνση της περιόδου ασφαλιστικών ει
σφορών. Ουσία άλλωστε της πρόωρης συνταξιοδότησης, όπως και πολλών 
άλλων ευνοϊκών για τους ασφαλισμένους ρυθμίσεων, είναι η παροχή καθαρού 
οφέλους σε αυτούς. Ρυθμίσεις πρόωρης συνταξιοδότησης που θα ήταν ανα
λογιστικά ουδέτερες και δεν θα εξασφάλιζαν όφελος στους ασφαλισμένους 
της μιας ή της άλλης κατηγορίας δεν θα ήταν ελκυστικές και δεν θα ανταπο
κρίνονταν στα σχετικά αιτήματα. 

Όπως προκύπτει από την αδρή εικόνα που δίνεται στο προηγούμενο κεφά
λαιο, τα προτιμησιακά καθεστώτα εποίκιλλαν ευρέως ανάλογα με τις οικογε
νειακές και άλλες συνθήκες των εργαζόμενων γυναικών και τον ασφαλιστικό 
τους φορέα και η εξέταση όλων των περιπτώσεων, προκειμένου να διακριβω-
θεί σε ποιο βαθμό στην κάθε μια οι συνταξιοδοτικές παροχές υπερέβαιναν τις 
αναλογιστικά ενδεδειγμένες, θα απαιτούσε μια ξεχωριστή ογκώδη ανάλυση, 
που δεν περιλαμβάνεται στους σκοπούς της παρούσας εργασίας. Για να απο
κτηθεί όμως μια αίσθηση του βαθμού στον οποίο οι συνταξιοδοτικές παροχές 
για πρόωρα συνταξιοδοτούμενες γυναίκες εμπεριείχαν προνοιακό στοιχείο 
που δεν καλυπτόταν από τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, ενώ εβάρυνε -
και θα εξακολουθήσει να βαρύνει- το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, αρκούν 
μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στους Πίνακες 2.1.και 2.2 υπολογίζεται 
σε ευρώ το κεφάλαιο που σωρεύεται από τις ασφαλιστικές εισφορές (στήλη 
7), το ετήσιο ποσό που μπορεί να αποδοθεί από το κεφάλαιο αυτό, εξαντλού-
μενο σταδιακά κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης (στήλη 8) και το αντί
στοιχο ποσό σε 14μηνιαία βάση (στήλη 9) που προκύπτει αναλογιστικά για την 
κάλυψη δαπανών για σύνταξη και κλάδο υγείας για εργαζόμενες στο Δημόσιο 
με διαφορετικά μέσα επίπεδα ετήσιων αποδοχών προ φόρων και κρατήσεων 
(στήλη 1), αντιπροσωπευτικά ποσά ασφαλιστικών εισφορών από εργαζόμενο 
και εργοδότη (στήλη 2), διάρκεια εργασιακού βίου 15 και εναλλακτικά 22 ετών 
(στήλη 3), πραγματικό επιτόκιο εκτοκισμού εισφορών και αναγωγής παροχών 
εναλλακτικά 1,5% και 2% (στήλη 4), ηλικία συνταξιοδότησης 42 ετών (στήλη 
5) και προσδόκιμο ζωής εναλλακτικά 83 και 84 ετών από το οποίο σε συνάρ
τηση με την ηλικία συνταξιοδότησης προκύπτει η διάρκεια συνταξιοδότησης 
(στήλη 6). Το προσδόκιμο ζωής αναφέρεται σε γυναίκα ηλικίας 42 ετών το 
2008 σύμφωνα με τους σχετικούς Πίνακες της ΕΣΥΕ. Όπως προκύπτει από το 
προηγούμενο κεφάλαιο, δεν πρόκειται για τις πιο ακραίες περιπτώσεις, αφού 
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου θα μπορούσε μια γυναίκα να συνταξιοδοτη
θεί ακόμη και σε ηλικία 35 ετών. 

73 



Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 

Διαθέσιμα ποσά για σύνταξη και κάλυψη δαπανών κλάδου υγείας με βάση 
το κεφάλαιο που κατά περίπτωση σωρεύεται από 

τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές: Πολύ σύντομος ασφαλιστικός βίος 

Ετήσιες 

αποδο

χές 

(1) 

10.000 

12.000 

15.000 

20.000 

25.000 

Ετήσιες 

ασφαλιστικές 

κρατήσεις 

(2) 

2.500 

3.000 

3.750 

5.000 

6.250 

Έτη 

ασφάλισης 

(3) 

15 

15 

15 

15 

15 

Επιτόκιο 

εκτοκισμού 

(4) 

1,5 

1,5 

1,5 

2,0 

2,0 

Ηλικία 

συνταξιο

δότησης 

(5) 

42 

42 

42 

42 

42 

Διάρκεια 

συνταξιο

δότησης 

(6) 

42 

42 

42 

41 

41 

Σωρευμέ

νες 

εισφορές 

(7) 

41.705,3 

50.046,4 

62.558,0 

86.467,1 

108.083,9 

Ετήσια 

δόση 

(8) 

1.345,6 

1.614,7 

2.018,4 

3.110,4 

3.888,0 

Μηνιαία 

δόση 

(9) 

96,1 

115,3 

144,2 

222,2 

277,7 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 

Διαθέσιμα ποσά για σύνταξη και κάλυψη δαπανών κλάδου υγείας με βάση 
το κεφάλαιο που κατά περίπτωση σωρεύεται από 

τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές: Σύντομος ασφαλιστικός βίος 

Ετήσιες 

αποδοχές 

(1) 

10.000 

12.000 

15.000 

20.000 

25.000 

Ετήσιες 

ασφαλιστικές 

κρατήσεις 

(2) 

2.800 

3.360 

4.200 

5.600 

7.000 

Έτη 

ασφάλισης 

(3) 

22 

22 

22 

22 

22 

Επιτόκιο 

εκτοκισμού 

(4) 

1,5 

1,5 

1,5 

2,0 

2,0 

Ηλικία 

συνταξιο

δότησης 

(5) 

42 

42 

42 

42 

42 

Διάρκεια 

συνταξιο

δότησης 

(6) 

42 

42 

42 

41 

41 

Σωρευμέ

νες 

εισφορές 

(7) 

72.345,2 

86.814,3 

108.517,8 

152.874,3 

191.092,9 

Ετήσια 

δόση 

(8) 

2.334,2 

2.801,0 

3.501,2 

5.499,2 

6.874,0 

Μηνιαία 

δόση 

Ο) 
166,7 

200,1 

250,1 

392,8 

491,0 

Αν λάβουμε υπόψη την τάξη μεγέθους των ετήσιων δαπανών του κλάδου 

υγείας είναι φανερό από τους υπολογισμούς ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, το 

κεφάλαιο που προκύπτει από τη σώρευση των εισφορών και το αντίστοιχο 

αναλογιστικά δικαιολογημένο μηνιαίο ποσό (στήλη 9), αν δεν εξανεμίζεται 

ολότελα χωρίς καν να επαρκεί για την κάλυψη τους, όπως μπορεί να συμβαί

νει στους χαμηλόμισθους, αφήνει περιθώριο για την κάλυψη των δαπανών 
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σύνταξης που ανέρχεται σε δεκάδες και όχι εκατοντάδες ευρώ κατά μήνα. Σε 
όρους ποσοστών αναπλήρωσης σε σύγκριση με τον τελευταίο μισθό ή τον 
μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, η αναλογιστικά δικαιολογημένη μηνιαία 
σύνταξη θα υπολειπόταν σίγουρα κατά πολύ αυτών που επικράτησαν. 

Σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα η πρόωρη συνταξιοδότηση θα συνεπα
γόταν ανάλογα χαμηλότερη σύνταξη και θα ήταν ουδέτερη από την άποψη 
των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Είναι προφανές ότι αυτό δεν ισχύει 
στην ελληνική περίπτωση, όχι μόνο γιατί το σύστημα μας δεν είναι κεφαλαι
οποιητικό, αλλά και διότι πρόθεση του νομοθέτη σε ό,τι αφορά τις συγκεκρι
μένες ρυθμίσεις ήταν η εξασφάλιση παροχών υψηλότερων από την οικονο
μική απόδοση των κεφαλαιοποιημένων εισφορών. 

Η προσφορά στις μη εργαζόμενες γυναίκες ευνοϊκών όρων συνταξιοδότη
σης, με την έννοια που μόλις αναφέρθηκε, τείνει να αυξήσει την παρούσα αξία 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος για την τυπική γυναίκα εργαζόμενη, και θα 
μπορούσε να λειτουργεί ως κίνητρο συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. 

Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία, κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ού αι
ώνα παρατηρήθηκαν στη χώρα μας σχετικά μεγάλες και γρήγορες αυξομει
ώσεις στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Όπως 
φαίνεται από τον Πίνακα 2.3, στη διάρκεια της δεκαετίας 1951-1961, το γυναι
κείο εργατικό δυναμικό, ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού, αυ
ξήθηκε από 18% σε σχεδόν 33%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

Πληθυσμός 15-64 ετών και εργατικό δυναμικό, 1951-2001 

Έτος 

(1) 

1951 

1961 

1971 

1981 

1991 

2001 

Εργατικό δυναμικό 

% πληθυσμού 

15-64 ετών 

(2) 

57,68 

66,67 

57,90 

57,22 

56,48 

61,79 

Θήλεις 

% εργατικού 

δυναμικού 

(3) 

17,98 

32,81 

27,99 

27,07 

31,79 

37,66 

Περίοδος 

(4) 

1951-61 

1961-71 

1971-81 

1981-91 

1991-01 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

Πληθυσμός 

15-64 ετών 

(5) 

1,0 

0,2 

1.0 

1,1 

0,8 

Εργατικό δυναμικό 

Άρρενες 

(6) 

0,5 

-0,5 

1,0 

0,3 

0,8 

Θήλεις 

(7) 

8,9 

-2,7 

0,6 

2,6 

3,5 

Σύνολο 

(8) 

2,5 

-1,2 

0,9 

0,9 

1,7 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες, 1957, 1966, 1976, 1985, 1996, 2007. 
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Η ραγδαία αυτή αύξηση εντοπίστηκε κατά κύριο λόγο στον αγροτικό τομέα, 
με τη μορφή των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων θηλέων μελών της οικο
γένειας. Ειδικότερα, από τη συνολική αύξηση του εργατικού δυναμικού στη δε
καετία αυτή -η οποία, σημειωτέον, ήταν περίοδος γρήγορης αύξησης της 
αγροτικής παραγωγής5- κατά 800 χιλ. άτομα, οι 513 χιλ. ή το 64% του συνόλου 
ήταν συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα θήλεα μέλη αγροτικών οικογενειών. Στη 
συνέχεια, η μετακίνηση πληθυσμών από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα, η 
οποία εντάθηκε στη δεκαετία 1961-1971 (Πίνακας 2.4) και η παράλληλη μείωση 
της συμμετοχής του αγροτικού τομέα στη συνολική απασχόληση6, συμβάδισαν 
με έντονη κάμψη της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. 

Ειδικότερα, στη δεκαετία 1961-1971 το συνολικό εργατικό δυναμικό μει
ώθηκε από 3.638 χιλ. σε 3.234 χιλ. άτομα - ή κατά 11,2% - και ο αριθμός των 
γυναικών που συμμετείχαν στο εργατικό δυναμικό μειώθηκε από 1.194 χιλ. σε 
905 χιλ. άτομα - ή κατά 24,3%. Από τη συνολική δηλ. μείωση του εργατικού 
δυναμικού στη δεκαετία αυτή κατά 405 χιλ. άτομα, 289 χιλ. ή το 71% αφο
ρούσε τις γυναίκες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 

Αστικός και αγροτικός πληθυσμός, 1951-2001 

Έτος 

(1) 

1951 

1961 

1971 

1981 

1991 

2001 

Αγροτικός πληθυσμός 

Άτομα 

(2) 

3.622.619 

3.674.592 

3.081.731 

2.955.342 

2.910.466 

2.722.451 

% συνολικού 

πληθυσμού 

(3) 

47,46 

43,80 

35,15 

30,34 

28,37 

24,83 

Περίοδος 

(4) 

1951-61 

1961-71 

1971-81 

1981-91 

1991-01 

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

Πληθυσμού 

(5) 

0,95 

0,44 

1,06 

0,52 

0,67 

Αγροτικού 

πληθυσμού 

(6) 

0,14 

-1,74 

-0,42 

-0,15 

-0,67 

Αστικού 

πληθυσμού 

(7) 

1,63 

1,89 

1,78 

0,80 

1,15 

Πηγή: Όπως Πίνακας 2.3. 

5 Στη δεκαετία 1950/51-1960/61 το προϊόν του γεωργικού τομέα σε σταθερές τιμές 1958 
αυξανόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,2%, έναντι 5,4% για το ΑΕΠ ως σύνολο, και η συμβολή 
του γεωργικού τομέα στην αύξηση του ΑΕΠ στην περίοδο αυτή έφθασε το 22% (Υπουργείο 
Συντονισμού, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, 1948-65, αριθ. 16, Αθήνα 1967). 
6 Το εργατικό δυναμικό στον τομέα της γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασών, θήρας αλιείας 
από 1.960 χιλ. άτομα το 1961 μειώθηκε σε 1.312 χιλ. το 1971 ή από 54% του συνολικού ερ
γατικού δυναμικού σε 40% περίπου (ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες 1976 και 1965). 
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Οι λόγοι για τους οποίους η κάμψη της σχετικής οικονομικής σημασίας του 
αγροτικού τομέα7, και η παράλληλη αστικοποίηση στην περίοδο αυτή, συμβά
δισαν με σοβαρή μείωση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυνα
μικό δεν είναι εύκολο να προσδιοριστούν. Φαίνεται όμως ότι, μεταξύ άλλων, 
αυτοί συνδέονταν κατά κύριο λόγο με τα εξής: 
• τη νοοτροπία που επικρατούσε τότε ως προς το ρόλο της γυναίκας στην οι

κογένεια και στην κοινωνία και την αντίληψη, σε ορισμένα στρώματα του 
πληθυσμού, ότι η έξοδος των γυναικών στην εργασία -έξω από την οικογε
νειακή αγροτική εκμετάλλευση με τη μορφή των συμβοηθούντων και μη 
αμειβόμενων μελών- μπορούσε να δημιουργήσει δυσμενείς εντυπώσεις ως 
προς το ήθος τους, 

• το γεγονός ότι οι γυναίκες που μετανάστευαν προς τα αστικά κέντρα δεν εί
χαν, στην πλειονότητα τους, επαγγελματικά προσόντα του είδους που θα 
τους επέτρεπε να βρουν εύκολα δουλειά στην πόλη και 

• τη σχετικά περιορισμένη προσφορά θέσεων εργασίας και την εκτεταμένη 
ακόμη συγκεκαλυμμένη αλλά και ανοιχτή ανεργία, ιδίως στα αστικά κέ
ντρα8. 

Όπως όμως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, σταδιακά, ο γυναικείος 
πληθυσμός αποκτούσε περισσότερη μόρφωση και επαγγελματικά προσόντα. 
Οι ορισμοί και η ταξινόμηση των στοιχείων σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευ
σης του πληθυσμού αναπόφευκτα διαφοροποιούνται από Απογραφή σε Απο
γραφή, ανάλογα με τις εξελίξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα και την εκπαιδευ
τική πραγματικότητα. Στον Πίνακα 2.5 τα διαθέσιμα απογραφικά στοιχεία για 
το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού των ηλικιών 6 ετών και άνω ομαδο
ποιούνται σε ευρύτερες κατηγορίες, με τρόπο που να επιτρέπει την αδρή πα
ρακολούθηση των εξελίξεων στην περίοδο 1961-2001. Από τον πίνακα αυτό 
είναι φανερό ότι η σχετικά μεγάλη υστέρηση των γυναικών έναντι των ανδρών 
από άποψη επιπέδου εκπαίδευσης κατά την Απογραφή του 1961, υποχωρών
τας σταδιακά, περιορίστηκε το 2001 σε χαμηλά επίπεδα, που προοιωνίζονται 
την ουσιαστική της εξάλειψη. Ήδη, σε ό,τι αφορά τις νεότερες ηλικίες, η συμ-

7 Το μερίδιο του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ μειώθηκε από 24,3% το 1960/61 σε 18,2% το 
1970/71 (Υπουργείο Συντονισμού, Εθνικοί Λογαριασμοί της Ελλάδος, 1958-75, αριθ. 23, 
Αθήνα 1976). 
8 Κατά την Απογραφή του 1961 το ποσοστό ανεργίας στις αστικές περιοχές έφθανε το 
10% έναντι 6% για τη χώρα ως σύνολο (ΕΣΥΕ, Αποτελέσματα Απογραφής 1961, Τόμος II, 
Τεύχος 1, Αθήνα 1966). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

Επίπεδο εκπαίδευσης ανδρών και γυναικών, 1961-2001 

Έτος 

1961 

1971 

1981 

1991 

2001 

Τουλάχιστον 

πτυχίο ΑΕΙ 

Άρρενες 

2,9 

4,3 

5,7 

8,0 

9,9 

Θήλεις 

0,8 

1,6 

2,4 

5,6 

8,3 

Τουλάχιστον απολυτήριο 

λυκείου αλλά όχι 

πτυχίο ΑΕΙ 

Άρρενες 

8,9 

12,2 

17,8 

27,0 

34,0 

Θήλεις 

6,4 

9,9 

16,9 

24,9 

31,8 

Τουλάχιστον απολυτήριο 

δημοτικού αλλά όχι 

απολυτήριο λυκείου 

Άρρενες 

50,9 

55,3 

45,7 

40,1 

42,6 

Θήλεις 

36,3 

44,0 

42,1 

40,6 

40,9 

Λοιποί 

Άρρενες 

37,3 

28,2 

30,7 

25,0 

13,4 

Θήλεις 

56,5 

44,5 

38,5 

29,0 

18,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστικές Επετηρίδες 1966, 1976, 1985, 1996, 2005. 

μετοχή αρρένων και θηλέων στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν παρουσιάζει 
ουσιώδεις διαφορές. 

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών, σε συνδυασμό και με τις εξελίξεις 
στη νοοτροπία αλλά και την αύξηση της ζήτησης εργασίας, κυρίως στον ευ
ρύτερο τομέα των υπηρεσιών9, που γενικά είναι ελκυστικότερος για τις γυναί
κες, τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό έτειναν σε 
γρήγορη αύξηση. 

Στη διαδικασία αυτή, η οποία, όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 2.3, επιτα
χύνθηκε κυρίως στις δεκαετίες 1981-1991 και 1991-2001, είναι πιθανόν να συν
έβαλαν ως κίνητρο και οι ευνοϊκές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για τις γυναί
κες, με τη μορφή της πρόωρης εξόδου από την εργασία. Όπως ήδη αναφέρ
θηκε, η ιδέα ότι με την είσοδο στο εργατικό δυναμικό μια γυναίκα θα μπο
ρούσε να εξασφαλίσει με σχετικά περιορισμένο αριθμό ετών εργασίας σύν
ταξη σε σχετικά νέα ακόμη ηλικία είναι εύλογο να υποτεθεί ότι ενίσχυσε τα κί
νητρα συμμετοχής. 

Η αύξηση του εργατικού δυναμικού αποτελεί ζωτικής σημασίας παρά
γοντα για την οικονομική ανάπτυξη και με την έννοια αυτή, από την άποψη του 

9 Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον τριτογενή τομέα της οικονομίας ακολούθησε τα
χεία ανοδική πορεία, ιδίως μετά το 1971. Από 27% του συνόλου το 1961 έφθασε το 66% το 
2001. Σε απόλυτους όρους μεταξύ 1971 και 2001 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός στον 
τριτογενή τομέα αυξήθηκε από 981 χιλ. σε 3.040 χιλ. (ΕΣΥΕ, Στσπσπκές Επετηρίδες, 1966, 
1976, 1986, 1996,2006). 
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κοινωνικού συμφέροντος, το όποιο κόστος του σχετικού κινήτρου για αύξηση 
της συμμετοχής των γυναικών με τη μορφή των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών 
ρυθμίσεων μπορεί και να ήταν δικαιολογημένο10. Βέβαια, δεν υπάρχει τρόπος 
να εξακριβωθεί ποιος ήταν ο ρόλος των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στο πα
ρελθόν. Και είναι ενδεχόμενο οι δυνάμεις που προαναφέρθηκαν (άνοδος του 
επιπέδου εκπαίδευσης, απόκτηση περισσότερων επαγγελματικών προσό
ντων, μεταβολές στη νοοτροπία, αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, κλπ.) 
να ήταν αρκετές για την αύξηση η οποία παρατηρήθηκε στη συμμετοχή των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Σίγουρα όμως, ακόμη και αν όντως το κίνη
τρο για το οποίο γίνεται λόγος εδώ λειτούργησε στο παρελθόν και είχε θετικά 
αποτελέσματα από την άποψη της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό -και ήταν, κατά τούτο, δικαιολογημένο- δεν έχει πια λόγο ύπαρξης, 
αφού τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών των νέων ηλικιών στο εργατικό 
δυναμικό ήδη προσεγγίζουν εκείνα άλλων ανεπτυγμένων χωρών. 

Στον Πίνακα 2.6 δίνονται τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργα
τικό δυναμικό κατά ομάδα ηλικιών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες το 1987 
και το 2007. Βασιμότερα συμπεράσματα για τη συγκριτική θέση της χώρας 
μας μπορούν να συναχθούν με βάση τις ηλικίες 25-34 ετών. Για τις νεότερες 
ηλικίες (15-19 ετών και 20-24 ετών) η συγκρισιμότητα των στοιχείων, τα οποία, 
σημειωτέον, παρουσιάζουν και αρκετά μεγάλες διαφορές μεταξύ χωρών, εί
ναι περιορισμένη, λόγω διαφορών στο εκπαιδευτικό σύστημα και τη διάρκεια 
των σπουδών, στα ποσοστά ανεργίας των νέων, που επηρεάζουν τη συμμε
τοχή και σε άλλους παράγοντες. Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τη 
χώρα μας, τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών των μεγαλύτερων ηλικιών 
αντανακλούν μάλλον πολύ περισσότερο τις συνθήκες του παρελθόντος και τη 
σχετικά χαμηλή τότε συμμετοχή των νέων γυναικών στο εργατικό δυναμικό, 
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, παρά είναι αντιπροσωπευτικά των μελλοντικών 

1 0 Όπως προκύπτει από εκτιμήσεις που αναφέρονται στην εργασία του ΚΕΠΕ: Οικονομική 
και Δημογραφική Βιωσιμότητα του Κοινωνικοασφαλιστικού Συστήματος εισερχόμαστε ήδη 
σε φάση όπου οι σχετικά μικρές πλέον δυνατότητες του ελληνικού πληθυσμού να αποδώ
σει εργατικό δυναμικό λόγω γήρανσης και χαμηλής γεννητικότητας μπορεί να λειτουργή
σουν ως βασικός περιοριστικός παράγοντας στην οικονομική ανάπτυξη. Με την έννοια 
αυτή, στο βαθμό που η πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών συνέβαλε στη 
δυναμική αύξησης των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών στο παρελθόν μπορεί να εξα
κολουθήσει να αποδίδει οφέλη και στο μέλλον, ιδιαίτερα αν εξισωθούν σύντομα τα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με εκείνα των ανδρών. 
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τάσεων. Τα ποσοστά συμμετοχής στην ομάδα ηλικιών 25-34 ετών επηρεάζο
νται πολύ λιγότερο από τους παράγοντες αυτούς και είναι περισσότερο αντι
προσωπευτικά των τάσεων. Όπως φαίνεται από τον πίνακα, για την ομάδα 
αυτή ηλικιών το ελληνικό ποσοστό παρουσίασε μεγάλη αύξηση στην περίοδο 
1987-2007 και είναι πια συγκρίσιμο με εκείνο των άλλων χωρών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

Ποσοστά συμμετοχής γυναικών στο εργατικό δυναμικό κατά ομάδα ηλικίας 
1987,2007 

Χώρα και 

έτος 

Ομάδα ηλικιών 

15-19 ετών 20-24 ετών 25-34 ετών 35-44 ετών 45-54 ετών 55-59 ετών 60-64 ετών 

Γαλλία 

1987 

2007 

11,8 

11,5 

64,4 

58,6 

73,9 

81,4 

72,0 

83,9 

63,7 

82,0 

44,5 

55,3 

18,0 

15,2 

Γερμανία 

1987 

2007 

38,8 

29,8 

73,2 

67,7 

62,2 

76,7 

62,5 

82,3 

54,8 

81,8 

37,9 

66,9 

10,1 

27,4 

Ελλάδα 

1987 

2007 

18,5 

7,6 

48,2 

47,2 

53,8 

75,5 

50,6 

73,0 

41,3 

58,9 

30,3 

35,1 

21,3 

20,6 

Ηνωμένο Βασίλειο 

1987 

2007 

70,8 

53,1 

72,5 

70,1 

65,8 

75,8 

72,9 

77,9 

70,5 

79,0 

52,9 

65,5 

19,2 

33,3 

Ισπανία 

1987 

2007 

36,3 

24,5 

59,6 

62,4 

54,1 

79,7 

36 

73,2 

28,8 

63,4 

22,0 

41,5 

15,9 

22,8 

Ιταλία 

1987 

2007 

24,9 

8,4 

62,6 

41,5 

60,6 

65,9 

53,1 

66,6 

39,0 

59,3 

20,5 

34,6 

9,9 

10,8 

Πηγή: ΟΟΣΑ, Labour Force Statistics, 1987-2007, έκδοση 2008. 

Από τα πιο πάνω είναι σαφές ότι, στο βαθμό που το δικαίωμα πρόωρης 
συνταξιοδότησης των γυναικών συνέβαλε στην αύξηση του γυναικείου εργα
τικού δυναμικού, ο ρόλος αυτός των σχετικών ρυθμίσεων έχει κατά πολύ με
γάλο μέρος εκπληρωθεί και δεν μπορεί πλέον να δικαιολογήσει τη συνέχιση 
τους. 
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2.1.2. Η πρόωρη συνταξιοδότηση ως μέτρο ενθάρρυνσης της γονιμότητας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά το 
χρόνο της θεσμοθέτησης των ευνοϊκών διατάξεων συνταξιοδότησης για τις 
γυναίκες, η πρώιμη συνταξιοδότηση των γυναικών θα μπορούσε να βρει δι
καιολογία και στις αυξημένες, σε σχέση με τους άνδρες, οικογενειακές φροντί
δες, που συνδέονται με τη μητρότητα. Ο περιορισμός, μέσα από την πρόωρη 
συνταξιοδότηση των γυναικών, του ενεργού βίου με την έννοια της συμμετο
χής στην παραγωγική διαδικασία και το εργατικό δυναμικό, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι επιτρέπει στο γυναικείο πληθυσμό να συνδυάσει ευκολότερα τα 
βάρη που συνεπάγεται η ανατροφή παιδιών με τη συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό. Η έξοδος από το εργατικό δυναμικό με βάση τις ρυθμίσεις για πρό
ωρη συνταξιοδότηση των γυναικών δεν αφορά βεβαίως άμεσα τις ηλικίες στις 
οποίες κατά το μεγαλύτερο μέρος συντελείται η τεκνοποιία. Το ευεργετικό 
όμως για τις γυναίκες μέτρο θα ήταν δυνατό να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα 
του αυξημένου φορτίου που συνεπάγεται η ανατροφή μικρών παιδιών παράλ
ληλα με τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό σε νεότερη ηλικία. Στο σημίείο 
αυτό θα ήταν χρήσιμο να παρατηρηθεί ότι, αν το μέτρο στόχευε κατά κύριο 
λόγο στην ενθάρρυνση των γεννήσεων, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτε
λεσματικότερα αν, αντί της πρόωρης συνταξιοδότησης που λάμβανε χώρα σε 
μη γόνιμη ηλικία, παρεχόταν στις γυναίκες το δικαίωμα να θεμελιώνουν δι
καίωμα για πλήρη σύνταξη με λιγότερα χρόνια ασφάλισης σε σύγκριση με 
τους άνδρες, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατό να εξέρχονται για ένα διάστημα 
από το εργατικό δυναμικό - στην περίοδο που θα είχαν μικρά παιδιά. Μια τέ
τοια λύση όμως θα αποδυνάμωνε την επίδραση του μέτρου από την άποψη 
της ενθάρρυνσης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Η έξοδος από την 
εργασία στο ενδιάμεσο στάδιο της τεκνοποιίας θα επηρέαζε αρνητικά τις 
προοπτικές καριέρας των γυναικών και με τον τρόπο αυτό θα αποδυνάμωνε 
ίσως τα κίνητρα συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Έτσι η «αποζημίωση» 
τρόπον τίνα των γυναικών με την πρόωρη συνταξιοδότηση για το διπλό φορ
τίο της τεκνοποιίας και της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό θα μπορούσε, 
χωρίς να αποδυναμώνει την αξία της ρύθμισης ως κινήτρου συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό, να έχει ένα θετικό αντίκτυπο στις γεννήσεις. 

Η γεννητικότητα στη χώρα μας παρουσίασε μακροχρονιότερες τάσεις κάμ
ψης, που επιταχύνθηκαν μετά το 1980 και οδήγησαν στα σημερινά χαμηλά 
επίπεδα, τα οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν επιτρέπουν ούτε καν την ικανο
ποιητική ανανέωση του πληθυσμού. 
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Στον Πίνακα 2.7 δίνεται ο μέσος αριθμός γεννήσεων ανά γυναίκα για τις 
ομάδες ηλικιών του πληθυσμού του 2001 που είχαν συμπληρώσει τη γόνιμη 
ηλικία τους. Παρά το γεγονός ότι, όπως φαίνεται από τη δεύτερη στήλη, με 
την πάροδο του χρόνου το ποσοστό του συνόλου των γυναικών που τεκνοποι
ούσε αυξανόταν, ο μέσος αριθμός τέκνων ανά γυναίκα έτεινε σε συνεχή μεί
ωση, και για το κλιμάκιο ηλικιών 45-49 ετών -που έχει συμπληρώσει τον τεκνο-
ποιητικό του κύκλο- υπολειπόταν το 2001 ουσιωδώς από το κρίσιμο για τη 
διατήρηση του πληθυσμού μέγεθος των 2,1 γεννήσεων ανά γυναίκα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

Γεννήσεις ανά γυναίκα κατά ομάδα ηλικιών, 2001 

Ομάδα ηλικιών 

45-49 ετών 

50-54 ετών 

55-59 ετών 

60-64 ετών 

65-69 ετών 

70-74 ετών 

75-79 ετών 

80-84 ετών 

85+ ετών 

Γυναίκες με τέκνα 

% συνόλου γυναικών 

0,880 

0,878 

0,875 

0,867 

0,855 

0,840 

0,830 

0,825 

0,839 

Τέκνα ανά γυναίκα για 

το σύνολο των γυναικών 

1,92 

1,93 

1,94 

1,95 

1,98 

2,05 

2,23 

2,47 

2,87 

Τέκνα ανά γυναίκα που 

τεκνοποίησε 

2,18 

2,20 

2,22 

2,24 

2,31 

2,44 

2,69 

2,99 

3,42 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού 2001. 

Από τα δεδομένα αυτά δεν μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η πρό
ωρη συνταξιοδότηση των γυναικών δεν συνέβαλε θετικά στην εξέλιξη των 
γεννήσεων, αφού είναι ενδεχόμενο η θετική της επίδραση να υπεραντισταθμί-
στηκε από την αρνητική επίδραση άλλων παραγόντων, με τελικό αποτέλεσμα 
την κάμψη της γεννητικότητας. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται ως το πιθανό
τερο. Στον Πίνακα 2.8 δίνεται η εξέλιξη του αριθμού των γεννήσεων των θανά
των και της διαφοράς μεταξύ τους για την περίοδο 1970-2004. 

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, η γεννητικότητα παρουσίασε ισχυρές και 
κρίσιμης σημασίας τάσεις κάμψης στην περίοδο 1981-1987. Οι τάσεις αυτές 
περιόρισαν αποφασιστικά το πλεόνασμα γεννήσεων έναντι θανάτων και δημι-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

Γεννήσεις και θάνατοι, 1970-2005 

Έτος 

(1) 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

Γεννήσεις 

(2) 

144.928 

141.126 

140.891 

137.526 

144.069 

142.273 

146.566 

143.739 

146.588 

147.965 

148.134 

140.953 

137.275 

132.608 

125.724 

116.481 

112.810 

106.392 

Θάνατοι 

(3) 

74.009 

73.819 

76.859 

77.648 

76.303 

80.077 

81.818 

83.750 

81.615 

82.338 

87.282 

86.261 

86.345 

90.586 

88.397 

92.886 

91.783 

95.656 

Διαφορά 

(4)=(2)-(3) 

70.919 

67.307 

64.032 

59.878 

67.766 

62.196 

64.748 

59.989 

64.973 

65.627 

60.852 

54.692 

50.930 

42.022 

37.327 

23.595 

21.027 

10.736 

Έτος 

(5) 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

Γεννήσεις 

(6) 

107.505 

101.657 

102.229 

102.620 

104.081 

101.799 

103.763 

101.495 

100.718 

102.038 

100.894 

100.643 

103.274 

102.282 

103.569 

104.420 

105.655 

107.545 

Θάνατοι 

(7) 

92.407 

92.720 

94.152 

95.498 

98.231 

97.419 

97.807 

100.158 

100.740 

99.738 

102.668 

103.304 

105.170 

102.559 

103.915 

105.529 

104.942 

105.091 

Διαφορά 

(8) = (6)-(7) 

15.098 

8.937 

8.077 

7.122 

5.850 

4.380 

5.956 

1.337 

-22 

2.300 

-1.774 

-2.661 

-1.896 

-277 

-346 

-1.109 

713 

2.454 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίδα 2006. 

ούργησαν πρόβλημα υπογεννητικότητας. Το γεγονός ότι η κάμψη αυτή συνέ
πεσε χρονικά με περίοδο ενίσχυσης του κράτους πρόνοιας γενικά δεν ευνοεί 
την υπόθεση ότι η πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης συνέβαλε θετικά στη 
γεννητικότητα. Αν η πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών και ενί
σχυσης του κράτους πρόνοιας γενικότερα ασκούσε αξιόλογη θετική επί
δραση στη γεννητικότητα, θα ανέμενε κανείς η θετική αυτή επίδραση να εκδη
λωθεί περισσότερο στην περίοδο της δεκαετίας του 1980. Περίοδο στην 
οποία, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.9, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις συνταξιοδό
τησης των γυναικών οδήγησαν πράγματι σε ταχύτερη έξοδο των γυναικών 
από το εργατικό δυναμικό έναντι των ανδρών. Μια τέτοια συμβολή, αν δεν 
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ήταν αρκετή να αναστρέψει τη μακροχρόνια τάση μείωσης της γεννητικότη
τας, θα έπρεπε τουλάχιστον να επιβραδύνει την πορεία της. Από το γεγονός 
ότι συνέβη το αντίθετο μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, αν υπήρξε κά
ποια θετική επίδραση στις γεννήσεις από την πολιτική πρόωρης συνταξιοδό
τησης των γυναικών, η επίδραση αυτή θα ήταν πολύ περιορισμένης έκτασης. 

Οι τάσεις γεννητικότητας φαίνεται να επηρεάζονται από πολυδιάστατα 
φαινόμενα, όπως εκείνο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ή της κοι
νωνικοπολιτικής και οικονομικής οργάνωσης, χωρίς να είναι εύκολο να προσ
διοριστεί η σχετική σημασία συγκεκριμένων παραγόντων στις εξελίξεις. Η δε 
ισχύς των τάσεων, η οποία εκδηλώνεται σε μακροχρονιότερη βάση, είναι τέ
τοια ώστε να μην είναι δυνατό να ανατραπεί από μεμονωμένους παράγοντες 
όπως, λ.χ., η πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών. Ιδιαίτερα μά
λιστα καθώς, όπως προαναφέρθηκε, οι σχετικές ρυθμίσεις δεν έλαβαν μορφή 
που θα είχε αμεσότερο αντίκτυπο στις γεννήσεις και δεν φαίνεται να διαμορ
φώθηκαν με βασικό γνώμονα αυτή την επιδίωξη. 

2.1.3. Η πρόωρη συνταξιοδότηση των γυναικών ως μέτρο στήριξης της οικογέ
νειας 

Για λόγους που έχουν να κάνουν με τον τρόπο ζωής αλλά και για λόγους 
που συνδέονται με τον αναπαραγωγικό ρόλο των γυναικών, τα οικογενειακά 
τους καθήκοντα είναι συνήθως αυξημένα σε σχέση με εκείνα των ανδρών. Η 
πρόωρη συνταξιοδότηση διευκολύνει τις γυναίκες να μπορούν να αφιερώ
σουν περισσότερο χρόνο και δυνάμεις στο ρόλο τους αυτό, και με την έννοια 
αυτή θα μπορούσε να προσφέρει κοινωνικό όφελος. 

Και από την άποψη όμως αυτή έχουν μεσολαβήσει μεγάλες μεταβολές στις 
συνθήκες, έτσι ώστε σήμερα πλέον το μέγεθος των κοινωνικών αναγκών από 
την άποψη που εξετάζεται εδώ να είναι αρκετά μικρότερο απ' ό,τι ήταν παλαι
ότερα και να τείνει σε περαιτέρω μείωση. Έτσι το όποιο όφελος, με τη μορφή 
της στήριξης της οικογένειας, που θα μπορούσε να προκύψει από την πολι
τική πρόωρης συνταξιοδότησης, τείνει σε μείωση με την πάροδο του χρόνου. 

Στο δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα εκδηλώθηκε τάση συνεχούς μείωσης 
του μέσου αριθμού μελών ανά νοικοκυριό, με αποτέλεσμα το μέγεθος αυτό 
από 4,1 μέλη το 1951 να έχει μειωθεί στα 2,8 μέλη το 2001. Ανάλογη -και με
γαλύτερη για λόγους που αναφέρονται αμέσως παρακάτω- μπορεί να υποθέ
σει κανείς ήταν και η μείωση του φόρτου της οικογενειακής φροντίδας από τη 
νοικοκυρά. 
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Η μεγάλη μείωση της γεννητικότητας ιδίως μετά το 1980, η μετατόπιση 
όλο και μεγαλύτερου τμήματος της παραγωγής υπηρεσιών και αγαθών από 
το νοικοκυριό στην αγορά, η μεγάλη αύξηση της προσφοράς δημόσιων υπη
ρεσιών φύλαξης και φροντίδας των βρεφών και των μικρών παιδιών μέσα από 
την αύξηση της δυναμικότητας των βρεφονηπιακών σταθμών, τα ολοήμερα 
σχολεία, κ.ά., η ευρύτατη πλέον εξάπλωση της χρήσης διαρκών αγαθών κατα
ναλωτή, ακόμη δε και η σταδιακή διάβρωση της νοοτροπίας αποχής των αν
δρών από ορισμένες κατηγορίες οικογενειακών υποχρεώσεων και φροντίδων, 
οδηγούν σε μείωση του έργου που κάτω από παλαιότερες συνθήκες παρά
γονταν στο εσωτερικό των οικογενειών και στην παραγωγή του οποίου ο ρό
λος των γυναικών ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Γενικότερα βαίνουμε προς πρό
τυπα οργάνωσης της παραγωγής με την ευρύτερη έννοια, όπου η ικανοποί
ηση όλο και μεγαλύτερου μέρους των οικογενειακών αναγκών επιτυγχάνεται 
αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα μέσα από αντίστοιχες δημόσιες υπη
ρεσίες ή υπηρεσίες αγοράς, η λειτουργία των οποίων προϋποθέτει συμμε
τοχή στο εργατικό δυναμικό μάλλον, παρά μέσα από την ίδια την οικογένεια 
και τα γυναικεία μέλη της, που απελευθερώνονται για το σκοπό αυτό από τη 
συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό. Παράλληλα, αυξανόμενο τμήμα και του 
ίδιου του γυναικείου πληθυσμού μπορεί να εκδηλώνει προτίμηση να προσφέ
ρει υπηρεσίες μέσα από συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μάλλον, παρά 
μέσα από μια άτυπη οικογενειακή συνεργασία, σε ρόλους που μπορεί να θεω
ρηθούν επικουρικοί. Θα μπορούσε επίσης να λεχθεί ότι και οι μεταβολές στη 
νοοτροπία τείνουν να περιορίσουν τη διάθεση των γυναικών των μεγαλύτερων 
ηλικιών να υπηρετούν την ευρύτερη οικογένεια μέσα από επικουρικούς ρό
λους αλλά και την τάση των νεότερων να αναθέτουν τέτοιους ρόλους στα αρ
χαιότερα θήλεα μέλη των οικογενειών τους ή να τους προσδοκούν. 

Γενικότερα, από την άποψη της αποτελεσματικότερης κατανομής των πα
ραγωγικών πόρων, μπορεί να λεχθεί ότι οι μεταβολές στις συνθήκες που προ
αναφέρθηκαν τείνουν να καταστήσουν αποδοτικότερη την προσφορά των γυ
ναικών μέσα από τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μάλλον, παρά μέσα 
από ρόλους νοικοκυράς. 

Το συμπέρασμα από τη σύντομη ανάλυση που προηγήθηκε είναι ότι, όποια 
και αν ήταν τα οφέλη από την πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναι
κών σε παλαιότερες περιόδους, με τις σημερινές συνθήκες η συμβολή αυτή 
έχει περιοριστεί δραστικά. Με βάση και την εμπειρία άλλων χωρών, τα περι
θώρια αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό βαίνουν 
σε εξάντληση, ενώ και τα οικογενειακά βάρη τείνουν σε συνεχή μείωση, λόγω 

85 



Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

της μείωσης της γεννητικότητας, του μέσου μεγέθους των οικογενειών και 
του συνεχούς περιορισμού του παραγωγικού ρόλου του νοικοκυριού. Με την 
έννοια αυτή, σε σχέση με την περίοδο θεσμοθέτησης των σχετικών μέτρων, 
θα ήταν σήμερα πολύ πιο δύσκολο να αιτιολογηθεί η σχετική πολιτική με ανα
φορά στο κοινωνικό όφελος από αυτήν. 

2.2. Ενδείξεις ως προς τη χρήση των ευνοϊκών συνταξιοδοτικών διατάξεων 
από μέρους των γυναικών 

Η πληροφόρηση για την ηλικία συνταξιοδότησης των εκάστοτε συνταξιού
χων, η οποία περιέχεται στην τεκμηρίωση των σχετικών αποφάσεων των 
ασφαλιστικών ταμείων, δεν τυγχάνει συλλογής και στατιστικής επεξεργασίας, 
τουλάχιστον με τρόπους που θα επέτρεπαν τη συναγωγή συνολικών συμπε
ρασμάτων για τη χώρα. Και αν όμως ακόμη τέτοια πληροφόρηση ήταν διαθέ
σιμη, από μόνη της δεν θα αρκούσε για τη συναγωγή έγκυρων συμπερασμά
των για την ηλικία αποχώρησης από την εργασία, για τους εξής κυρίως λό
γους: 

• Υπάρχουν συνταξιούχοι που εξακολουθούν και μετά τη συνταξιοδότηση 
τους να ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, αφού εισπράττουν μεν νομίμως 
σύνταξη από κάποιο ή κάποια ταμεία, αλλά εξακολουθούν να εργάζονται με 
δελτία παροχής υπηρεσιών ή σε άλλη βάση. 

• Υπάρχουν συνταξιούχοι που εισπράττουν σύνταξη από περισσότερα από 
ένα ταμεία, ο αριθμός των οποίων δεν είναι γνωστός αλλά σύμφωνα με εκτι
μήσεις δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητος11. 
Για να αντιμετωπιστεί το πρώτο πρόβλημα, θα έπρεπε να υπάρχει πληρο

φόρηση για τον αριθμό των συνταξιούχων που εργάζονται κατά φύλο και ηλι
κία και για να αντιμετωπιστεί το δεύτερο θα έπρεπε να εξακριβωθεί πόσοι από 
τους συνταξιούχους ενός ταμείου εισπράττουν σύνταξη και από άλλο ή άλλα, 
για να αποφευχθεί ο διπλός ή πολλαπλός υπολογισμός. Τέτοια πληροφόρηση 
δεν είναι διαθέσιμη. Κάτω από τις συνθήκες αυτές μόνη δυνατότητα αποτελεί 
η έμμεση συναγωγή προσεγγιστικών συμπερασμάτων σχετικά με τη μέση ηλι
κία συνταξιοδότησης των γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες, με βάση 
άλλα διαθέσιμα στοιχεία. 

11 Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις ο αριθμός των συντάξεων τα τελευταία χρόνια υπερέ
βαινε τον αριθμό των συνταξιούχων κατά αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες. 
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Ο αριθμός των μελών του εργατικού δυναμικού που ανήκαν σε μια ομάδα 
ηλικιών, λ.χ. την ομάδα 40-44 ετών, το 1991 -σύμφωνα με τη σχετική Απο
γραφή Πληθυσμού- είναι αναμενόμενο να προέρχεται κατά κύριο λόγο από 
τον αριθμό των μελών του που ανήκαν στην κατά δέκα έτη νεότερη ομάδα ηλι
κιών, δηλ. την ομάδα 30-34 ετών το 1981. Στον Πίνακα 2.9 παρουσιάζονται τα 
σχετικά απογραφικά δεδομένα για διαδοχικές πενταετείς ομάδες ηλικιών για 
το 1981 και το 1991. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ότι για τα μέλη του ερ
γατικού δυναμικού, που ήταν 40-44 ετών το 1981 και έγιναν 50-54 ετών το 
1991, παρατηρήθηκε αυξημένος ρυθμός αποχώρησης από το εργατικό δυνα
μικό στο αναμεταξύ, για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες. Ενώ δηλ. οι 
άνδρες μέλη του εργατικού δυναμικού των ηλικιών 50-54 ετών το 1991 ήταν 
273.179 έναντι 304.292 για την ομάδα ηλικιών 40-44 ετών το 1981, παρατηρή
θηκε δηλ. στο μεταξύ μια μείωση κατά 10,2%, η αντίστοιχη μείωση για τις γυ
ναίκες ήταν 16% (από 105.296 άτομα σε 88.466). 

Η διαφορά αυτή μπορεί -όπως αναφέρεται και πιο κάτω- να οφείλεται και 
σε λόγους άλλους από τη συνταξιοδότηση. Και καθώς η έκταση της είναι σχε
τικά περιορισμένη, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμπερασμάτων για ου
σιωδώς πρωιμότερη αποχώρηση από την εργασία στην περίπτωση των γυναι
κών σε σχέση με τους άνδρες για τις σχετικές ηλικίες, αν και ένα τέτοιο φαινό
μενο μπορεί να πιθανολογηθεί. Για τα μέλη του εργατικού δυναμικού όμως 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 

Μεταβολές στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό κατά ομάδα ηλικιών και φύλο 
1981-1991 

1981 

Ομάδες 

ηλικιών 

(1) 

30-34 ετών 

35-39 ετών 

40-44 ετών 

45-49 ετών 

50-54 ετών 

55-59 ετών 

60-64 ετών 

Αριθμός ατόμων 

Άρρενες 

(2) 

312.106 

264.118 

304.294 

312.976 

292.118 

189.915 

116.990 

Θήλεις 

(3) 

111.110 

87.002 

105.296 

96.077 

88.479 

50.581 

29.569 

1991 

Ομάδες 

ηλικιών 

(4) 

40-44 ετών 

45-49 ετών 

50-54 ετών 

55-59 ετών 

60-64 ετών 

65-69 ετών 

70-74 ετών 

Αριθμός ατόμων 

Άρρενες 

(5) 

323.580 

260.007 

273.179 

223.575 

129.904 

37.784 

14.002 

Θήλεις 

(6) 

137.437 

93.640 

88.466 

57.023 

34.475 

9.690 

3.398 

Στήλη (5) 

% 
Στήλης (2) 

(7) 

103,7 

98,4 

89,8 

71,4 

44,5 

19,9 

12,1 

Στήλη (6) 

Στήλης (3) 

(8) 

123,7 

107,6 

84,0 

59,4 

39,0 

19,2 

11,5 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1981, 1991, Τόμος III, Τεύχος Α. 
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που ήταν 45-49 ετών το 1981 και έγιναν 55-59 ετών το 1991 η υπεροχή στο 
ρυθμό αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό στο αναμεταξύ για τις γυναί
κες σε σχέση με τους άνδρες ήταν πολύ μεγαλύτερη. Ενώ δηλ. οι άνδρες 
μέλη του εργατικού δυναμικού των ηλικιών 55-59 ετών το 1991 ήταν 223.575 
έναντι 312.976 για την ομάδα ηλικιών 45-49 ετών το 1981, παρατηρήθηκε δηλ. 
στο μεταξύ μια μείωση κατά 28,6%, η αντίστοιχη μείωση για τις γυναίκες ήταν 
40,6% (από 96.077 άτομα σε 57.023). Η διαφορά αυτή δεν είναι πιθανόν να 
οφείλεται κατά κύριο λόγο σε παράγοντες άλλους από τη χρήση των ευεργε
τικών για τις γυναίκες συνταξιοδοτικών διατάξεων. Η δε έκταση της πρώιμης 
εξόδου γυναικών από το εργατικό δυναμικό στην εξεταζόμενη περίοδο είναι 
αρκετά πιθανό να ήταν μεγαλύτερη απ' ό,τι αφήνουν να διαφανεί οι αριθμοί, 
διότι η αναλογία των ανδρών που απασχολούνται στα οριζόμενα ως βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα, σε σχέση με τα οποία επίσης ισχύουν ευεργετικές 
διατάξεις πρόωρης συνταξιοδότησης, είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο μέγεθος για τις γυναίκες. Και είναι γνωστό ότι στη χώρα μας το 
ποσοστό των εργαζομένων στα οριζόμενα ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλ
ματα είναι πολύ υψηλότερο απ' ό,τι σε άλλες χώρες. Η ένταξη μιας ομάδας 
εργαζομένων στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα υπήρξε ένας από τους 
πολλούς τρόπους με τους οποίους θεσπίστηκαν κατά καιρούς ευεργετικές 
διατάξεις για ασφαλισμένους, οι οποίες θα ήταν δύσκολο να δικαιολογηθούν 
με βάση το δημόσιο συμφέρον και τη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστι
κού συστήματος. 

Οι εξελίξεις που διαπιστώνονται στο εργατικό δυναμικό δεδομένης ομάδας 
ηλικιών το 1981, στη διάρκεια της δεκαετίας 1981-1991, όπως αυτές καταγρά
φονται στην Απογραφή του 1991, θα μπορούσε να είναι το καθαρό αποτέλε
σμα των ακόλουθων παραγόντων εισόδου και εξόδου από αυτό κατά την εν 
λόγω δεκαετία: 

1. Αποχώρηση από την εργασία εν ζωή λόγω 
• Συνταξιοδότησης, 
• Άλλων λόγων. 

2. Θάνατος. 
3. Μετανάστευση στο εξωτερικό. 
4. Είσοδος στο εργατικό δυναμικό από κατοίκους της χώρας της δεδομένης 

ομάδας ηλικιών το 1981, οι οποίοι τότε δεν φάνηκαν στο εργατικό δυνα
μικό. 

5. Είσοδος στο εργατικό δυναμικό από εισερχόμενους μετανάστες, που καλύ
φθηκαν από την Απογραφή του 1991 και ανήκαν τότε στην κατά δέκα έτη 
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μεγαλύτερη ομάδα ηλικιών. 
Για γυναίκες που το 1981 ανήκαν στην ομάδα ηλικιών 40-54 ετών και ήταν 

τότε μέλη του εργατικού δυναμικού, η αποχώρηση από την εργασία στη διάρ
κεια της δεκαετίας 1981-1991 εν ζωή και χωρίς τη λήψη σύνταξης θα είχε πολύ 
περιορισμένη έκταση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί κανείς να φανταστεί 
λόγους για τους οποίους το φαινόμενο αυτό θα έτεινε να διαφοροποιηθεί έν
τονα μεταξύ ανδρών και γυναικών, έτσι ώστε να μπορεί να ερμηνεύσει τις εξε
λίξεις που φαίνονται στον Πίνακα 2.9. Με βάση και το γεγονός ότι, όπως φαί
νεται από τον πίνακα αυτό, για την εξεταζόμενη περίοδο και για τις ηλικίες 30-
39 ετών η τάση ήταν για γρηγορότερη αύξηση του γυναικείου εργατικού δυ
ναμικού σε σχέση με το ανδρικό, θα ανέμενε κανείς το αντίθετο. Αν δεν συνέ
τρεχε ο λόγος της πρωιμότερης συνταξιοδότησης με βάση τις σχετικές ευερ
γετικές διατάξεις για τις γυναίκες, τα ποσοστά της στήλης (8) στον εν λόγω 
πίνακα θα έτειναν να είναι υψηλότερα από εκείνα των ανδρών, λόγω εισόδου 
στο εργατικό δυναμικό γυναικών διαφόρων ηλικιών, για πρώτη φορά στη 
διάρκεια της δεκαετίας 1981 -1991. 

Τα κατά ηλικία ποσοστά επιβίωσης δεν διαφοροποιούνται μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και στο βαθμό που αυτό συμβαίνει είναι υψηλότερα για τις γυναί
κες σε σχέση με τους άνδρες. Είναι ως εκ τούτου σαφές ότι ούτε ο παράγοντας 
της θνησιμότητας θα μπορούσε να ερμηνεύσει τα υψηλότερα ποσοστά απο
χώρησης από το εργατικό δυναμικό για τις γυναίκες των ομάδων ηλικιών 40-
54 ετών σε σύγκριση με τους άνδρες, στην εξεταζόμενη περίοδο. 

Το ίδιο ισχύει και για τη μετανάστευση Ελλήνων προς το εξωτερικό. Αυτή 
ήταν εξαιρετικά περιορισμένη στη δεκαετία του 1981-1991 και στο βαθμό που 
άσκησε μειωτική επιρροή στα κατά ηλικία ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό 
δυναμικό, αυτή θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα εντονότερη για τους άνδρες 
παρά για τις γυναίκες. 

Η είσοδος στο εργατικό δυναμικό ατόμων των ηλικιών 40-54 ετών το 1981, 
για πρώτη φορά στη δεκαετία 1981-1991, θα έτεινε, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
να οδηγήσει σε υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής για τις γυναίκες σε σχέση 
με τους άνδρες και όχι σε χαμηλότερα. 

Τέλος, η εισροή μεταναστών πριν το 1991 ήταν μικρή και, στο βαθμό που 
έλαβε χώρα, αφορούσε κατά κύριο λόγο ηλικίες μικρότερες από εκείνες για 
τις οποίες γίνεται λόγος εδώ. Σε κάθε δε περίπτωση ο αριθμός των ανδρών-
μεταναστών ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των γυναικών μεταναστών. 

Φαίνεται δηλ. ότι, συνεξετάζοντας όλους του παράγοντες που αναφέρθη
καν πιο πάνω και λαμβάνοντας υπόψη την υψηλότερη συμμετοχή των ανδρών 
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στα οριζόμενα ως βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, θα ανέμενε κανείς ότι, 
αν δεν συνέτρεχε ο λόγος της πρώιμης συνταξιοδότησης των γυναικών, τα 
ποσοστά της στήλης (8) του Πίνακα 2.9. θα έτειναν να είναι υψηλότερα σε 
σύγκριση με τους άνδρες. Το σκεπτικό αυτό μπορεί να στηρίξει το συμπέρα
σμα ότι αριθμός γυναικών με ηλικία 50-64 ετών το 1991, της τάξης των 10-20 
χιλ., έκανε χρήση των ευεργετικών διατάξεων για να συνταξιοδοτηθεί νωρί
τερα σε σχέση με τους άνδρες στη δεκαετία 1981-1991. Δεδομένου ότι το 
ευεργέτημα της πρόωρης συνταξιοδότησης δεν ισχύει για όλες τις εργαζόμε
νες γυναίκες αλλά μόνο για ορισμένες κατηγορίες καθιστά το μέγεθος που 
μόλις αναφέρθηκε ιδιαίτερα σημαντικό. 

Η εικόνα που προκύπτει από τον Πίνακα 2.9 ανατράπηκε άρδην για τη δε
καετία 1991-2001. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.10, οι ρυθμοί αποχώρη
σης από το εργατικό δυναμικό ατόμων που ήταν το 1991 40-59 ετών στη διάρ
κεια της δεκαετίας 1991-2001 ήταν συστηματικά και ουσιαστικά υψηλότεροι 
για τους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες. Προκύπτει δηλ. ότι οι γυναίκες, 
έστω και αν κάποιες από αυτές έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων 
πρώιμης αποχώρησης από την εργασία, έτειναν συνολικά να εξακολουθούν 
να παραμένουν στο εργατικό δυναμικό, καθώς προχωρούσαν σε ηλικία, σε 
βαθμό σαφώς και ουσιωδώς υψηλότερο από ό,τι οι άνδρες. Και για μεν τις 
ηλικίες έως και 39 ετών το 1991 η τάση αύξησης της συμμετοχής των γυναι
κών στο εργατικό δυναμικό στη διάρκεια της δεκαετίας 1991-2001 θα ήταν 
αναμενόμενη με βάση τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω ως προς τις σχετικές 
τάσεις. Το γεγονός όμως ότι η τάση αυτή εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας και για τις μεγαλύτερες ηλικίες, χωρίς εξαίρεση, δείχνει ότι οι 
όποιες συνέπειες από την πρόωρη συνταξιοδότηση ορισμένων γυναικών που 
έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων υπεραντισταθμίστηκαν από την εί
σοδο άλλων στο εργατικό δυναμικό σε σχετικά μεγαλύτερες ηλικίες ή με την 
παράταση της ενεργού ζωής για άλλες. 

Το φαινόμενο συνδέεται σαφώς με αλλαγές στη συμπεριφορά της μεγά
λης μάζας των Ελληνίδων που ζούσαν στη χώρα το 1991 κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας 1991-2001 σε σύγκριση με τη δεκαετία 1981-1991. Η ισχυρή δηλ. 
τάση αύξησης της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό εκ μέρους των νεότε
ρων ηλικιών που είναι σαφής από τα στοιχεία του Πίνακα 2.9 για τη δεκαετία 
1981-91 εξαπλώθηκε σε όλο το φάσμα των ηλικιών των γυναικών στη συνέ
χεια. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη εισροή μεταναστών στη χώρα στη διάρ
κεια της δεκαετίας 1991-2001 δεν μπορεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να έχει 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.10 

Μεταβολές στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό κατά ομάδα ηλικιών και φύλο 
2001-1991 

1991 

Ομάδα 

ηλικιών 

(1) 

30-34 ετών 

35-39 ετών 

40-44 ετών 

45-49 ετών 

50-54 ετών 

55-59 ετών 

60-64 ετών 

Αριθμός ατόμων 

Άρρενες 

(2) 

350.601 

332.651 

323.580 

260.007 

273.179 

223.575 

129.904 

Θήλεις 

(3) 

188.623 

164.270 

137.437 

93.640 

88.466 

57.023 

34.475 

2001 

Ομάδα 

ηλικιών 

(4) 

40-44 ετών 

45-49 ετών 

50-54 ετών 

55-59 ετών 

60-64 ετών 

65-69 ετών 

70-74 ετών 

Αριθμός ατόμων 

Άρρενες 

(5) 

361.545 

324.905 

283.145 

186.208 

108.025 

39.570 

18.442 

Θήλεις 

(6) 

230.539 

184.403 

139.042 

75.216 

44.027 

13.084 

6.648 

Στήλη (5) 

% 
Στήλης (2) 

(7) 

103,1 

97,7 

87,5 

71,6 

39,5 

17,7 

14,2 

Στήλη (6) 

% 
Στήλης (3) 

(8) 

122,2 

112,3 

101,2 

80,3 

49,8 

22,9 

19,3 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1981, 1991, Τόμος III, Τεύχος Α. 

αποτελέσει την αιτία για τη διαφοροποίηση των εξελίξεων στη δεκαετία 1991-

2001 σε σύγκριση με την προηγούμενη. Τούτο διότι αυτή απαρτίζεται τόσο 

από άνδρες όσο και από γυναίκες και οι γυναίκες, αν δεν ήταν λιγότερες από 

τους άνδρες1 2, σίγουρα δεν ήταν περισσότερες. 

Η διαφαινόμενη από τ α στοιχεία πολύ σημαντική αλλαγή της στάσης του 

γυναικείου πληθυσμού απέναντι στην εργασία συνδέεται εν μέρει και με τις 

πολύ σημαντικές αλλαγές που μεσολάβησαν ως προς το ρόλο των γυναικών 

στην παραγωγική διαδικασία. Στον Πίνακα 2.11 δίνονται τ α απογραφικά στοι

χεία για το 1981, 1991 και 2001 ως προς την κατανομή των γυναικών και των 

ανδρών μελών του εργατικού δυναμικού, με γνώμονα τη θέση στο επάγγελμα. 

Είναι προφανής η θεαματική άνοδος των γυναικών-εργοδοτών, ο αριθμός των 

οποίων από 8.856 άτομα ή το 8,7% του συνόλου των εργοδοτών το 1981 

έφθασε τις 131.453 άτομα ή το 26,2% του αντίστοιχου συνόλου το 2001. Σε 

12 Όπως προκύπτει από τα απογραφικά δεδομένα του 2001, ο συνολικός αριθμός των αν
δρών που το 1995 ζούσαν σε άλλη χώρα και το 2001 απογράφηκαν στην Ελλάδα ήταν ου
σιωδώς υψηλότερος σε σύγκριση με τις γυναίκες. Σε ό,τι αφορούσε τις μεγαλύτερες ηλι
κίες ο αριθμός των ανδρών ήταν συγκρίσιμος με εκείνο των γυναικών. Αυτό μάλλον συνδέ
εται με τη διευρυνόμενη απασχόληση γυναικών που εισρέουν στη χώρα για να εργαστούν 
ως οικιακές βοηθοί. 

91 



Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.11 

Κατανομή ανδρών και γυναικών μελών του εργατικού δυναμικού κατά θέση 
στο επάγγελμα, 1981, 1991, 2001 

Θέση στο επάγγελμα 

Εργοδότες 

Εργαζόμενοι για ίδιο λογαριασμό 

Μισθωτοί 

Συμβοηθούντα και μη αμειβόμενα 

μέλη οικογένειας 

Σύνολο 

1981 

Άνδρες 

92.605 

1.048.883 

1.225.724 

123.895 

2.584.582 

Γυναίκες 

8.856 

115.654 

504.574 

270.112 

959.215 

1991 

Άνδρες 

214.947 

889.355 

1.299.578 

94.549 

2.650.670 

Γυναίκες 

47.993 

205.849 

712.899 

136.725 

1.235.487 

2001 

Άνδρες 

370.764 

568.189 

1.752.810 

47.735 

2.876.876 

Γυναίκες 

131.453 

181.445 

1.142.128 

173.549 

1.737.623 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1981, 1991, 2001. 

σύγκριση με άλλους ρόλους στην παραγωγική διαδικασία, οι εργοδότες αν
τλούν συγκριτικά πιο σημαντικά οικονομικά και λοιπά οφέλη από τη συνέχιση 
της συμμετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία και τείνουν να παραμένουν 
στο εργατικό δυναμικό για μακρύτερο χρονικό διάστημα. Συχνά δεν εγκατα
λείπουν το ρόλο τους, όσο οι δυνάμεις τους το επιτρέπουν. 

Από τον πίνακα προκύπτει επίσης ότι η εργασία για ίδιο λογαριασμό εκ μέ
ρους των γυναικών φαίνεται να έχει λειτουργήσει, στην εξεταζόμενη περίοδο, 
ως ένα είδος ενδιάμεσου σταθμού πριν το πέρασμα στην κατηγορία των ερ
γοδοτών. Φαίνεται, δηλαδή, ότι πολλές γυναίκες μπαίνουν σε ένα επάγγελμα 
ως αυτοαπασχολούμενες και στη συνέχεια, αρκετές από αυτές, επεκτείνουν 
τις δραστηριότητες τους, προσλαμβάνουν προσωπικό και περνούν στην κατη
γορία των εργοδοτών. Ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων για ίδιο λογαριασμό 
ανδρών στην 20ετία 1981-2001 περιορίστηκε στο ήμισυ σχεδόν, ο αριθμός 
των γυναικών παρουσίασε μεγάλη αύξηση στη δεκαετία 1981-1991 και στη 
συνέχεια μικρή μείωση. Ως αποτέλεσμα οι γυναίκες από 9,9% του συνόλου 
των εργαζομένων για ίδιο λογαριασμό το 1981 αυξήθηκαν σε 24,2% το 2001. 

Στον Πίνακα 2.12 δίνεται η εξέλιξη της κατανομής ανδρών και γυναικών με
λών του εργατικού δυναμικού κατά ομάδες ατομικών επαγγελμάτων στην πε
ρίοδο 1981-200113. Συμπληρωματικά στον Πίνακα 2.13 δίνεται αναλυτικότερα 

13 Επειδή από Απογραφή σε Απογραφή διαφοροποιείται η σχετική ταξινόμηση των ατομι
κών επαγγελμάτων, τα στοιχεία ομαδοποιήθηκαν περαιτέρω, ώστε να προκύψουν συγκρί
σιμες ομάδες επαγγελμάτων για τις τρεις διαδοχικές Απογραφές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.12 

Κατανομή ανδρών και γυναικών μελών του εργατικού δυναμικού κατά ομάδα 
ατομικών επαγγελμάτων, 1981,1991,2001 

Ομάδα ατομικών επαγγελμάτων 

Επιστημονικά και ελευθέρια επαγ

γέλματα, τεχνολόγοι και τεχν. βοη

θοί, διευθυντικά και ανώτερα διοι

κητικά στελέχη 

Υπάλληλοι γραφείου 

Έμποροι, πωλητές και απασχολού

μενοι στην παροχή υπηρεσιών 

Γεωργοί κλπ. 

Τεχνίτες, εργάτες 

Λοιποί 

Σύνολο 

1981 

Άνδρες 

9,96 

7,25 

15,91 

26,39 

37,17 

3,31 

100,00 

Γυναίκες 

14,24 

15,47 

17,50 

30,34 

16,53 

5,92 

100,00 

1991 

Άνδρες 

12,07 

8,08 

18,88 

18,82 

34,60 

7,55 

100,00 

Γυναίκες 

19,38 

17,70 

23,02 

14,28 

13,04 

12,58 

100,00 

2001 

Άνδρες 

24,32 

5,64 

11,47 

11,20 

38,12 

9,25 

100,00 

Γυναίκες 

30,48 

14,71 

15,80 

13,42 

15,72 

9,88 

100,00 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1981, 1991, 2001. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.13 

Συμμετοχή γυναικών διαδοχικών κλιμακίων ηλικιών σε ορισμένες 
ομάδες επαγγελμάτων το 2001 

Ομάδα ατομικών επαγγελμάτων 

Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διευθυντικά 

και διοικητικά στελέχη του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά καλλιτεχνικά 

και συναφή επαγγέλματα 

Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 

επαγγέλματα 

Σύνολο 

Ομάδα ηλικιών 

30-34 ετών 

29,40 

57,10 

52,40 

48,90 

35-44 ετών 

31,50 

50,30 

48,60 

44,25 

45-54 ετών 

27,17 

40,20 

38,50 

35,00 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού 2001. 

το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών κατά κλιμάκιο ηλικιών στην πρώτη 

ομάδα επαγγελμάτων του Πίνακα 2.12, σύμφωνα με την Απογραφή του 2001. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.12 προκύπτει ότι στην πρώτη κατηγορία (επι

στημονικά και ελευθέρια επαγγέλματα, τεχνολόγοι και τεχν. βοηθοί, διευθυ-

93 



Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

ντικά και ανώτερα διοικητικά στελέχη), η οποία, κατά τεκμήριο, καλύπτει τα 
επαγγέλματα που προϋποθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
και ανάλογα πλεονεκτήματα από άποψη οικονομικών και λοιπών απολαβών 
και κοινωνικού γοήτρου, ο ρόλος των γυναικών ήταν ήδη αυξημένος το 1981. 
Το σχετικό πλεονέκτημα έτεινε σε διεύρυνση με την πάροδο του χρόνου και 
το 2001 το 30% των γυναικών μελών του εργατικού δυναμικού ανήκε στην εν 
λόγω κατηγορία έναντι 24% στην περίπτωση των ανδρών. Το μερίδιο των γυ
ναικών στην ομάδα αυτή επαγγελμάτων αυξήθηκε από 34,6% το 1981 σε 43% 
το 2001. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2.13, οι 
σχετικές ανοδικές τάσεις συνεχίζονται, αφού για τις νεότερες ηλικίες το 2001 
η συμμετοχή των γυναικών στην ομάδα αυτή επαγγελμάτων είναι υψηλότερη. 

Τα στοιχεία που παρατέθηκαν πιο πάνω οδηγούν στις ακόλουθες σκέψεις. Εί
ναι φυσικό οι εργαζόμενες γυναίκες να διεκδικούν τη διατήρηση του ισχύοντος 
καθεστώτος που τους εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευχέρεια επιλογών ως προς το 
χρόνο αποχώρησης από το εργατικό δυναμικό. Έστω και αν μια εργαζόμενη 
γυναίκα θα αποφάσιζε, όταν θα ερχόταν η κατάλληλη στιγμή, να μην κάνει 
χρήση της σχετικής ευχέρειας και να παραμείνει στο εργατικό δυναμικό, αυτό 
δεν μπορεί να το γνωρίζει εκ των προτέρων και η απώλεια της σχετικής ευχέ
ρειας αποτελεί για εκείνη δυσάρεστη εξέλιξη. Όσο όμως περισσότερες είναι οι 
γυναίκες, οι οποίες κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος πρόωρης συντα
ξιοδότησης αποφασίζουν να μην το ασκήσουν, τόσο περισσότερο περιορίζε
ται και η πρακτική αξία του γι' αυτές και τόσο περισσότερο μειώνονται οι συ
νέπειες από την κατάργηση του. 

Η ισχυρή τάση που εκδηλώνεται για αύξηση του χρόνου παραμονής των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό, πέρα από δυσερμήνευτους παράγοντες 
που συνδέονται με τη συμπεριφορά, φαίνεται να συνδέεται και με επιλογή 
που πηγάζει από τη στάθμιση των ωφελημάτων από την παραμονή στην εργα
σία με το όφελος από την πρόωρη συνταξιοδότηση. Και τα πρώτα αυξάνουν 
καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες αποκτούν θέσεις και ρόλους στο εργα
τικό δυναμικό, που καθιστούν ασύμφορη για εκείνες την πρόωρη αποχώρηση 
από την εργασία, αφού αυτή συμπίπτει με την ωρίμανση της σταδιοδρομίας 
και τα αυξημένα οφέλη από αυτήν. Φαίνεται δηλ. ότι η πρόωρη συνταξιοδό
τηση των γυναικών ως ευεργέτημα, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά οφέλη που 
μπορεί να συνεπάγεται, δεν έχει πια στις μέρες μας τη σημασία που είχε ενω
ρίτερα και με τις τάσεις που επικρατούν η σημασία αυτή, από την πλευρά των 
ασφαλισμένων, θα βαίνει φθίνουσα. Το ίδιο όμως δεν ισχύει για τη σημασία 
των σχετικών ρυθμίσεων για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του κοινωνι-
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κοασφαλιστικού συστήματος, αφού, όπως φαίνεται από τα επόμενα, εισερχό
μαστε σε φάση γρήγορης αύξησης του αριθμού των γυναικών τις οποίες θα 
αφορά το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης. 

2.3. Εξελίξεις στην πιθανή οικονομική επιβάρυνση του κοινωνικοασφαλιστικού 
συστήματος από την πολιτική πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών 

Σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα η πρόωρη συνταξιοδότηση θα συνεπα
γόταν, όπως ήδη αναφέρθηκε, ανάλογη μείωση της σύνταξης και δεν θα πρό
σφερε κανένα οικονομικό πλεονέκτημα στον ασφαλισμένο. Σε ένα κατά βάση 
διανεμητικό κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα όπως το ελληνικό, η πρόωρη 
συνταξιοδότηση των γυναικών συνεπιφέρει, όπως ήδη αναφέρθηκε, οικονο
μικά βάρη, διότι οι ασφαλιστικές παροχές γενικότερα δεν μειώνονται ανάλογα 
με την έκταση της σύντμησης του χρόνου εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι 
στον ασφαλισμένο ένα οικονομικό πλεονέκτημα και επομένως αντίστοιχη επι
βάρυνση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Όπως επίσης ήδη αναφέρ
θηκε, η σύντμηση του ενεργού βίου με την έννοια της συμμετοχής στο εργα
τικό δυναμικό συνεπάγεται ανάλογη μείωση των εισφορών που έχει καταβάλει 
ο εργαζόμενος στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, ενώ ταυτόχρονα συνεπά
γεται επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας της συνταξιοδότησης και, κατά 
τούτο, ανάλογη αύξηση των δαπανών του συστήματος. Οι αντιδράσεις στην 
κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης πηγάζουν ακριβώς από το γεγο
νός ότι μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε στην απώλεια του οικονομικού αυτού 
οφέλους για τον ασφαλισμένο. 

Η οικονομική επιβάρυνση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος και οι 
λοιπές συνέπειες μιας πολιτικής πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών σε 
σύγκριση με τους άνδρες -εκτός από την έκταση της χρήσης του σχετικού 
ευεργετήματος από τις ενδιαφερόμενες που εξετάστηκε στο προηγούμενο 
τμήμα- εξαρτώνται αποφασιστικά και από το σχετικό βάρος του γυναικείου 
εργατικού δυναμικού στο σύνολο. Όσο το πλήθος των πρόωρα συνταξιοδο
τούμενων γυναικών είναι σχετικά μικρό, διότι η συμμετοχή των ηλικιακών κλι
μακίων για τα οποία πρόκειται στο εργατικό δυναμικό παραμένει χαμηλή, 
τόσο οι συνέπειες για τις οποίες μόλις έγινε λόγος τείνουν να παραμένουν πε
ριορισμένες. Η εξελικτική όμως πορεία της συμμετοχής των γυναικών στο ερ
γατικό δυναμικό, όπως σκιαγραφήθηκε πιο πάνω, υπήρξε τέτοια ώστε να δια
νύουμε ήδη περίοδο γρήγορης αύξησης του αριθμού των γυναικών μελών 
του εργατικού δυναμικού που φθάνουν σε ηλικία συνταξιοδότησης. Όπως 
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φαίνεται από τον Πίνακα 2.14, ενώ η συμμετοχή των γυναικών που βρίσκονταν 
σε ηλικίες κρίσιμες από άποψη πρόωρης συνταξιοδότησης κυμάνθηκε γύρω 
από παραπλήσια επίπεδα κατά τις Απογραφές του 1971, 1981 και 1991, αυτή 
παρουσίασε απότομη αύξηση, ιδίως για τις ηλικίες 45-54 ετών, μεταξύ των 
Απογραφών του 1991 και 2001. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.14 

Συμμετοχή των γυναικών στο συνολικό εργατικό δυναμικό (%) 
κατά ομάδα ηλικιών, 1971-2001 

Ομάδα ηλικιών 

45-54 ετών 

55-64 ετών 

65+ ετών 

45+ ετών 

45-49 ετών 

50-54 ετών 

55-59 ετών 

60-64 ετών 

1971 

4,39 

2,92 

1,11 

8,42 

1981 

5,21 

2,26 

0,81 

8,28 

2,71 

2,50 

1,43 

0,83 

1991 

5,14 

2,58 

0,37 

8,09 

2,41 

2,28 

1,47 

0,89 

2001 

7,01 

2,58 

0,43 

10,02 

4,00 

3,01 

1,63 

0,95 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001. 

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικότερα στοιχεία που είναι διαθέσιμα με 
βάση τις Απογραφές 1981, 1991 και 2001, το ποσοστό συμμετοχής των γυναι
κών μελών του εργατικού δυναμικού για τις ηλικίες 45-49 ετών, ύστερα από μι
κρή μείωση μεταξύ 1981 και 1991 αυξήθηκε μεταξύ 1991 και 2001 κατά 65%. 
Φαίνεται δηλ. ότι έχουμε ήδη εισέλθει σε περίοδο γρήγορης αύξησης των γυ
ναικών μελών του εργατικού δυναμικού που διανύουν ηλικίες κρίσιμες από 
την άποψη της πρόωρης συνταξιοδότησης. Πρόκειται για εξέλιξη ιδιαίτερα 
σημαντική, τόσο από την άποψη του ασφαλιστικού συστήματος όσο και από 
την άποψη του εργατικού δυναμικού. Η καθήλωση των ποσοστών συμμετοχής 
των γυναικών των ηλικιών που αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση σε πα
ραπλήσια επίπεδα και χωρίς ανοδική τάση στην περίοδο 1971-1991 ερμηνεύε
ται από τις εξελίξεις στα ποσοστά συμμετοχής γυναικών νέων ηλικιών στο ερ
γατικό δυναμικό κατά την περίοδο 1951-1971. 

Στον Πίνακα 2.15. δίνεται η εξέλιξη του γυναικείου εργατικού δυναμικού 
των νέων ηλικιών με εξαίρεση του τμήματος που αντιστοιχούσε σε συμβοη-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.15 
Γυναίκες μέλη του εργατικού δυναμικού με εξαίρεση τα συμβοηθούντα και 

μη αμειβόμενα μέλη οικογενειών, 1951-1991 

Ομάδα ηλικιών 

15-19 ετών 

20-24 ετών 

25-29 ετών 

30-34 ετών 

35-44 ετών 

20-29 ετών 

20-29 ετών 

% συνολικού εργατικού δυναμικού 

1951 

56.136 

68.308 

41.883 

32.088 

57.325 

110.191 

3,88 

1961 

64.646 

90.544 

71.338 

55.821 

76.662 

161.882 

4,45 

1971 

53.420 

78.928 

57.380 

57.332 

108.892 

136.308 

4,21 

1981 

66.836 

122.723 

106.925 

87.126 

129.179 

229.648 

6,48 

1991 

58.412 

180.640 

186.173 

174.903 

270.952 

366.813 

9,44 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1951, 1961, 1971, 1981, 1991. 

θούντα και μη αμειβόμενα μέλη, των οποίων ο ρόλος στην παραγωγική διαδι
κασία δεν αναγνωριζόταν ως συντάξιμη υπηρεσία. Όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία, ο αριθμός των γυναικών μελών του εργατικού δυναμικού των ηλι
κιών 20-29 ετών ως ποσοστό επί του συνόλου κυμάνθηκε γύρω στο 4% για την 
περίοδο 1951-1971. Στη συνέχεια, ακολούθησε πολύ γρήγορη αύξηση του πο
σοστού αυτού, το οποίο το 1991 ήταν της τάξης του 10%. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του προηγούμενου τμήματος, ένα γρήγορα αυ
ξανόμενο μέρος του γυναικείου εργατικού δυναμικού φαίνεται ότι δεν επιλέ
γει πλέον την πρόωρη συνταξιοδότηση. Με αυτό το δεδομένο, η γρήγορη αύ
ξηση του αριθμού των γυναικών μελών των ηλικιακών κλιμακίων που αφορούν 
στην πρόωρη συνταξιοδότηση δεν είναι πιθανόν να έχει οδηγήσει σε ανάλογη 
οικονομική επιβάρυνση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Επειδή όμως 
η συμπεριφορά στο μέλλον δεν μπορεί να προβλεφθεί με βεβαιότητα, η συνέ
χιση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών θα μπορούσε 
να δημιουργήσει αυξημένα βάρη καθώς αυξάνει συνεχώς ο αριθμός των ατό
μων που θα μπορούσαν να κάνουν χρήση της σχετικής ευχέρειας. 

2.4. Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν με αρκετή σαφήνεια τα 
εξής συμπεράσματα: 
• Το όποιο κοινωνικό όφελος από το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης 
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των γυναικών κατά το χρόνο θεσμοθέτησης των σχετικών μέτρων, αν δεν 
έχει εξανεμιστεί στο μεταξύ, έχει περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω των 
εξελίξεων που μεσολάβησαν στα σχετικά μεγέθη. 

• Μετά το 1991 φαίνεται ότι από τις εργαζόμενες γυναίκες για τις οποίες είχε 
εφαρμογή το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης, το τμήμα που έκανε 
χρήση της σχετικής ευχέρειας τείνει σε μείωση. 

• Μετά το 1991 το πλήθος των εργαζόμενων γυναικών, οι οποίες με βάση το 
εν ισχύι καθεστώς θα μπορούσαν να λάβουν πρόωρη σύνταξη, έτεινε σε 
γρήγορη αύξηση. 
Αν προσθέσει κανείς στους παράγοντες αυτούς: 

• το γεγονός ότι το καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης για τις γυναίκες 
δεν αφορά το σχετικό σύνολο αλλά μόνο ένα μέρος, με αποτέλεσμα μια δυ
σμενή διάκριση σε βάρος όσων εργαζόμενων γυναικών δεν καλύπτονται 
από αυτό, 

• ότι οι σχετικές ρυθμίσεις, εκτός από τη διάσταση της άνισης μεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών, που αποτέλεσε τη βάση της καταδικαστικής απόφα
σης που αναφέρθηκε στην Εισαγωγή και έχει βεβαίως τη σημασία της, δη
μιουργούν σοβαρά οικονομικά βάρη στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, 
εξαιτίας και της τακτικής που συχνά έχει ακολουθηθεί στο παρελθόν, αυτό 
να επιβαρύνεται με δαπάνες προνοιακού χαρακτήρα, οι οποίες έπρεπε να 
τυγχάνουν σαφώς διακριτής διαχείρισης σε σύγκριση με τις κοινωνικοα
σφαλιστικές, 

καθίσταται σαφές ότι σήμερα πλέον, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον αλλά 
και τη βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, θα ήταν πολύ 
δύσκολο να υπερασπιστεί κανείς τη συνέχιση των σχετικών ρυθμίσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

3.1. Γενικά 

Μεταβολές στο κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς, οι οποίες επηρεάζουν τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα με τρόπους δυσάρεστους για τους ασφαλισμέ
νους, δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας και φόβους από την πλευρά τους ότι 
μπορεί να επακολουθήσουν και άλλες δυσμενείς για εκείνους μεταβολές. 
Έτσι, με την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς 
τα αντίστοιχα όρια που ισχύουν για τους άνδρες, είναι πιθανό, στη μεταβατική 
περίοδο από το ισχύον στο νέο καθεστώς, γυναίκες που έχουν ώριμα δικαιώ
ματα, τα οποία δεν είχαν σκοπό να ασκήσουν άμεσα, να αποφασίσουν να συν
ταξιοδοτηθούν από φόβο μήπως επακολουθήσουν χειρότερα για εκείνες. 
Αυτό, για ένα μικρό διάστημα, μπορεί και να έχει μειωτική επίδραση στο γυ
ναικείο εργατικό δυναμικό. Στη συνέχεια όμως η εξίσωση για την οποία γίνε
ται λόγος είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση του γυναικείου εργατικού 
δυναμικού, αφού θα παρατείνει τον εργασιακό βίο, σε συγκράτηση, ως εκ 
τούτου της τάσης αύξησης του αριθμού των γυναικών συνταξιούχων και επο
μένως και σε συγκράτηση της τάσης χειροτέρευσης -σε ό,τι αφορά την οικο
νομική βιωσιμότητα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος- της σχέσης ερ
γαζομένων προς συνταξιούχους. Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι η ποσο
τική διερεύνηση του φαινομένου. 

Όπως προκύπτει από όλες τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με 
τις προοπτικές του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας, εισερ
χόμενα σε περίοδο σχετικά γρήγορης αύξησης του αριθμού των συνταξιού
χων και περαιτέρω μειωτικής τάσης στη σχέση εργαζομένων προς συνταξιού
χους. Για ένα διάστημα, στα πρόσφατα χρόνια, η τάση αυτή συγκρατήθηκε, 
διότι εξερχόντουσαν σε σύνταξη εργαζόμενοι που γεννήθηκαν στη δεκαετία 
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του 1940, στη διάρκεια της οποίας ο αριθμός των γεννήσεων είχε συγκρατη
θεί εξαιτίας των κακουχιών του πληθυσμού λόγω της ξένης κατοχής και του 
εμφυλίου πολέμου. Ως εκ τούτου το ισοζύγιο εξερχόμενων από το πλήθος 
των συνταξιούχων (λόγω θανάτου) και εισερχομένων (λόγω συνταξιοδότη
σης) οδηγούσε σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς αύξησης των συνταξιούχων. 
Στα προσεχή χρόνια θα εξέρχονται σε σύνταξη σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό 
άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1950, οπότε και ο αριθμός των γεννήσεων πα
ρουσίασε ουσιώδη αυξητική τάση. Έτσι οι επιπτώσεις από τον παράγοντα 
αυτό, σε συνδυασμό και με την επίδραση της χαμηλής γεννητικότητας και της 
αυξητικής τάσης στο προσδόκιμο ζωής, στη σχέση εργαζόμενων προς συντα
ξιούχους θα αρχίσουν να εκδηλώνονται με περισσότερο έντονο τρόπο απ' ό,τι 
τα τελευταία χρόνια. 

Η προσεκτική εξέταση των δεδομένων και των τάσεων οδηγεί αβίαστα στο 
συμπέρασμα ότι η συγκράτηση της μειωτικής τάσης στη σχέση εργαζομένων 
προς συνταξιούχους - στην οποία μπορεί, όπως προαναφέρθηκε, να συμβά
λει η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα 
ισχύοντα για τους άνδρες- είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοοικονομική 
βιωσιμότητα τόυ κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Παράλληλα, όπως ση
μειώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η συγκράτηση της μειωτικής τάσης 
στη σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους μέσα από την αύξηση του γυ
ναικείου εργατικού δυναμικού συνιστά κομβικής σημασίας παράγοντα για το 
αναπτυξιακό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας. 

3.2. Η σημασία της συγκράτησης των μειωτικών τάσεων στη σχέση εργαζο
μένων προς συνταξιούχους για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα 
του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος 

Κατά το χρόνο της συγγραφής βρισκόταν σε εξέλιξη ο διάλογος για το 
ασφαλιστικό και διατυπωνόντουσαν επιχειρήματα για τη σημασία, αφενός της 
μείωσης της εκτεταμένης όντως εισφοροδιαφυγής και αφετέρου της καταπο
λέμησης των αντικινήτρων παραμονής στην εργασία και της ενίσχυσης των κι
νήτρων παραμονής στην εργασία, ως παραγόντων που θα μπορούσαν να «λύ
σουν» το χρηματοοικονομικό πρόβλημα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα
τος για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να χρειάζεται η λήψη άλ
λων μέτρων στα οποία αντιτάσσεται η κοινή γνώμη. Με άλλα λόγια, κατά την 
άποψη αυτή ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των ισχυου
σών διατάξεων σε ό,τι αφορά την εισφοροδιαφυγή και τα όρια ηλικίας συντα-
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ξιοδότησης και όχι η μεταβολή τους επί το δυσμενέστερον για τους ασφαλι
σμένους. 

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται σε παραδοχές η βασιμότητα των οποίων 
δεν είναι εξασφαλισμένη. 

Ο δημόσιος διάλογος για την εισφοροδιαφυγή φαίνεται συχνά να στηρίζε
ται σιωπηρά στην παραδοχή ότι αυτή ισοδυναμεί με την ύπαρξη ενός οικονομι
κού αποθέματος -ενός είδους «άσπρης τρύπας» - το οποίο, με την εξάλειψη 
της θα ερχόταν να προστεθεί στα έσοδα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήμα
τος, μειώνοντας κατά το ισόποσο τα χρηματοοικονομικά ελλείμματα του, χω
ρίς άλλες σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις. Στηρίζεται με άλλα λόγια και 
στην παραδοχή ότι, εάν η εισφοροδιαφυγή αυτή θα ήταν δυνατό να καταπολε
μηθεί ριζικά, η έκταση της μετακύλισης και της επίπτωσης των ποσών που σή
μερα εισφοροδιαφεύγουν, και τα οποία θα υποχρεωνόντουσαν να καταβάλουν 
οι κατά νόμο υπόχρεοι, θα ήταν αμελητέα. Με βάση την οικονομική θεωρία, 
κάτι τέτοιο θα αναμενόταν αν το ιδιωτικό όφελος από την εισφοροδιαφυγή συ
νιστούσε εξ ολοκλήρου μονοπωλιακό κέρδος. Ο μονοπωλητής θα μεγιστοποι
ούσε ούτως ή άλλως τα κέρδη του και η αποτελεσματικότερη σύλληψη της ει-
σφοροδιαφεύγουσας ύλης δεν θα μετατόπιζε το σημείο ισορροπίας του παρά 
μόνο τα υπερκέρδη του. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η συνθήκη αυτή εί
ναι προφανές ότι δεν πληρούται. Ένα πολύ σημαντικό μέρος του ιδιωτικού 
οφέλους από την εισφοροδιαφυγή αφορά τους ανασφάλιστους εργαζόμε
νους, οι οποίοι δεν είναι μονοπωλητές και ένα άλλο πολύ μεγάλο μέρος αφορά 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ουσιώδη μονοπωλιακή δύναμη. 
Κάτω από τις ελληνικές συνθήκες για ένα μέρος από αυτές η ανασφάλιστη ερ
γασία φαίνεται να είναι τρόπος οικονομικής επιβίωσης. Στην πράξη, επομένως, 
η σύλληψη της εισφοροδιαφεύγουσας ύλης, αυξάνοντας το κόστος παραγω
γής, θα οδηγήσει σε μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς και καθώς η ελα
στικότητα ζήτησης των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται με εισφο-
ροδιαφεύγουσα εργασία δεν είναι μηδενική, αλλά είναι, σε αρκετές περιπτώ
σεις, αρκετά υψηλή, μεγάλο μέρος της υφιστάμενης εισφοροδιαφυγής, αν 
αυτή θα ήταν δυνατό να συλληφθεί, θα διέτρεχε ολόκληρο το οικονομικό σύ
στημα της χώρας μέχρι κάπου να κατασταλάξει μέσα από τους μηχανισμούς 
της μετακύλισης και της επίπτωσης. Επειδή δε τα ποσά για τα οποία πρόκειται 
θα ήταν κατά πάσα πιθανότητα μεγάλα -αφού μεγάλη είναι κατά γενική εκτί
μηση και η έκταση της εισφοροδιαφυγής- ολόκληρο το οικονομικό σύστημα 
θα κατέληγε σε νέες ισορροπίες, αρκετά διαφορετικές από τις υφιστάμενες, 
με σημαντικές μεταβολές σε κρίσιμα οικονομικά μεγέθη όπως, λ.χ. το επίπεδο 
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των τιμών, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ και η απασχόληση. Καθώς η ποσοτική 
πρόβλεψη για τις μεταβολές αυτές θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, δύσκολο θα 
ήταν να προβλεφθεί και ποιες θα ήταν οι τελικές επιπτώσεις από τη σύλληψη 
της εισφοροδιαφυγής στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. 

Σπεύδουμε να παρατηρήσουμε ότι η στοιχειώδης ανάλυση που μόλις υπεν
θυμίστηκε δεν αποτελεί επιχείρημα υπέρ της διαιώνισης της εισφοροδιαφυ-
γής. Αναμφίβολα, για την καταπολέμηση της, πρέπει να καταβληθεί κάθε δυ
νατή προσπάθεια. Δεν πρέπει όμως να τρέφονται αυταπάτες ως προς τα πι
θανά αποτελέσματα του εγχειρήματος από την άποψη της χρηματοοικονομι
κής βιωσιμότητας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος ούτε και ως προς 
τις προϋποθέσεις της επιτυχίας του. Η εκτεταμένη εισφοροδιαφυγή δεν είναι 
αποτέλεσμα μόνο της τεκμαιρόμενης μειωμένης εισφοροδοτικής ευσυνειδη
σίας των Ελλήνων σε σύγκριση με άλλους λαούς ή της αυξημένης αποτελε
σματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών σε άλλες χώρες σε σύγ
κριση με τη χώρα μας, όπως φαίνεται να υπονοείται μερικές φορές. Είναι, σε 
αρκετά μεγάλο βαθμό και αποτέλεσμα των μεγάλων διαφορών στη δομή της 
ελληνικής οικονομίας σε σχέση με άλλες. Γιατί άραγε οι μισθωτοί και οι συν
ταξιούχοι στην Ελλάδα κατά γενική ομολογία φοροδιαφεύγουν σε πολύ μι
κρότερο βαθμό από άλλες κοινωνικές ομάδες; Γιατί σε σχέση με τις κοινωνι
κές αυτές κατηγορίες οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί στη χώρα μας είναι 
αποτελεσματικοί; Η διαφορά έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι 
οι ομάδες αυτές λειτουργούν σε ένα τμήμα της ελληνικής οικονομίας όπου οι 
ισορροπίες των συμφερόντων εργοδοτών και εργαζομένων παρέχουν στο 
κράτος την τεκμηρίωση για μια σχετικά εύκολη σύλληψη της φορολογητέας 
ύλης. Στο χώρο όμως των αυτοαπασχολουμένων και των μικρών επιχειρή
σεων, ο οποίος στη χώρα μας είναι συγκριτικά πολύ πιο εκτεταμένος από ό,τι 
σε άλλες, περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες, οι προϋποθέσεις αυτές δεν πλη
ρούνται και η σύλληψη της φορολογητέας ύλης είναι πολύ δυσκολότερη. Οι 
κατηγορίες αυτές εργαζομένων φοροδιαφεύγουν και εισφοροδιαφεύγουν σε 
βαθμό που ποικίλλει αλλά είναι πολύ σημαντικός και σε άλλες χώρες. Το σχε
τικό τους οικονομικό βάρος όμως, καθώς οι μισθωτοί προσεγγίζουν ή και 
υπερβαίνουν το 90% του εργατικού δυναμικού, είναι μικρό και επομένως μι
κρό είναι και το πρόβλημα14. Η πραγματικά αποτελεσματική λοιπόν σύλληψη 

1 4 Είναι σημαντικό σχετικά να αναφερθεί ότι το μερίδιο των αυτοαπασχολουμένων στο ερ
γατικό δυναμικό στη χώρα μας (36% το 2007 σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ) δεν είναι 
μόνο πολλαπλάσιο του αντίστοιχου μεριδίου σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι, 
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της εισφοροδιαφυγής περνάει και μέσα από τη σταδιακή μεταβολή των δο
μών της ελληνικής οικονομίας, καθώς προχωρεί η ανάπτυξη και η σχετική 
πρόοδος θα είναι βραδεία. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να εξετάζεται με 
ιδιαίτερη προσοχή και ρεαλισμό η πιθανή συμβολή στη λύση του κοινωνικοα
σφαλιστικού από τη σύλληψη της εισφοροδιαφυγής. 

Οι μεταβολές στο σύστημα, έτσι ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα για παρα
μονή στην εργασία και να αποδυναμωθούν τα κίνητρα πρώιμης εξόδου από 
αυτήν και της επανεισόδου πολλές φορές στη μαύρη εργασία, αποτελούν 
ασφαλώς όχι μόνο επιβεβλημένη επιλογή αλλά και επιλογή που για ένα διά
στημα θα μπορούσε να συμβάλει ουσιωδώς στην άμβλυνση του προβλήματος. 
Αυτό διότι θα έτεινε να αυξήσει το εργατικό δυναμικό και να συγκρατήσει την 
αυξητική τάση του πλήθους των συνταξιούχων, με αντίστοιχη συγκράτηση της 
τάσης χειροτέρευσης της σχέσης εργαζομένων προς συνταξιούχους. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη εργασία του 
ΚΕΠΕ15 ο λόγος συντάξεων - που υπερβαίνουν τους συνταξιούχους, διότι μερι
κοί από αυτούς εισπράττουν περισσότερες από μια συντάξεις - προς το εργα
τικό δυναμικό από 0,5 περίπου που είναι σήμερα θα τείνει το 2050 σε τιμές που 
κυμαίνονται, ανάλογα με τις εναλλακτικές υποθέσεις εργασίας, από 0,7 στην 
ευνοϊκότερη περίπτωση σε 1,0 στη δυσμενέστερη. Οι εκτιμήσεις αυτές βρί
σκονται σε αρμονία με πολύ πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για χώρες μέλη της ΕΕ. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.1, σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις αυτές η σχέση συνταξιούχων προς εργαζόμενους για την Ελλάδα 
από 0,57 το 2007 αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ της μονάδας το 2060. 

Κάτω από τέτοιες συνθήκες είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι, ακόμη και 
αν όλοι οι εργαζόμενοι παραμένουν στην κανονική αγορά εργασίας έως το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και πληρώνουν κανονικά όλες τις κοινωνικοα
σφαλιστικές τους εισφορές, ένα κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα το οποίο, για 
λόγους που συνδέονται με τις τάσεις στη γεννητικότητα και τη θνησιμότητα, 
οδεύει σταδιακά προς σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχους που θα πλη
σιάζει τη μονάδα, δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει ως είχε έως και πολύ πρό
σφατα. Με την έννοια αυτή, η όποια συμβολή της εξίσωσης των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες στην αύ-

σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολύ υψηλότερο σε σύγκριση και με τις άλλες μεσογειακές χώ
ρες της ΕΕ (διπλάσιο σε σχέση με την Ισπανία και αρκετά υψηλότερο σε σχέση με την Πορ
τογαλία και την Ιταλία). 
1 5 ΚΕΠΕ, 2009, Οικονομική και Δημογραφική Βιωσιμότητα του Κοινωνικοασφαλιστικού Συ
στήματος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

Εκτιμήσεις για το λόγο συνταξιούχων προς εργαζόμενους το έτος 2060 

σε χώρες μέλη της Ε.Ε. 

Χώρα 

Βέλγιο 

Βουλγαρία 

Τσεχία 

Δανία 

Γερμανία 

Εσθονία 

Ιρλανδία 

Ελλάδα 

Ισπανία 

Γαλλία 

Ιταλία 

Κύπρος 

Λετονία 

Λιθουανία 

Λουξεμβούργο 

Ουγγαρία 

Μάλτα 

Ολλανδία 

Πολωνία 

Ρουμανία 

Σλοβενία 

Σλοβακία 

Φινλανδία 

Σουηδία 

Λόγος συνταξιούχων π ρ ο ς εργαζόμενους 

2007 

0,58 

0,78 

0,56 

0,47 

0,62 

0,56 

0,28 

0,57 

0,38 

0,55 

0,67 

0,30 

0,48 

0,62 

0,43 

0,76 

0,43 

0,30 

0,63 

0,93 

0,59 

0,50 

0,56 

0,39 

2060 

0,90 

1,22 

0,94 

0,50 

0,91 

0,88 

0,53 

1,02 

0,77 

0,80 

0,95 

0,86 

0,91 

1,23 

1,03 

1,07 

0,80 

0,42 

1,07 

1,22 

1,18 

1,02 

0,78 

0,65 

Μεταβολή % 

2007-2060 

Συνταξιούχοι 

69 

2 

3 

7 

18 

12 

165 

59 

108 

56 

32 

341 

11 

27 

277 

7 

71 

56 

13 

13 

41 

48 

31 

76 

Εργαζόμενοι 

8 

-35 

-21 

1 

-19 

-29 

39 

-11 

2 

8 

-7 

55 

-41 

-36 

57 

-24 

-8 

12 

-31 

-14 

-29 

-28 

-6 

5 

Πηγή: European Commission, 2009, Ageing Report, Economic and Budgetary Projections for the EU-27 

Member States (2008-2060), European Commission, European Economy 2/2009. 

ξηση του εργατικού δυναμικού έχει σημασία για τη βιωσιμότητα του κοινωνι
κοασφαλιστικού συστήματος. Πολύ περισσότερο διότι, όπως προκύπτει από 
τα επόμενα, η αύξηση αυτή σε σύγκριση με τα μεγέθη αναφοράς που θα προ-
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έκυπταν χωρίς την εξίσωση αναμένεται να είναι αρκετά ουσιώδης. 

3.3. Η σημασία της συγκράτησης των μειωτικών τάσεων στη σχέση 
εργαζομένων προς συνταξιούχους για την ανάπτυξη 

Η συμβολή όμως της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ 
ανδρών και γυναικών στην αύξηση του εργατικού δυναμικού, για την οποία 
μόλις έγινε λόγος, έχει, όπως ήδη σημειώθηκε, και ευρύτερη σημασία για την 
ανάπτυξη. 

Περίοδοι στενότητας εργατικού δυναμικού δεν παρατηρήθηκαν στη νεοελλη
νική ιστορία. Τα ικανοποιητικά επίπεδα γεννητικότητας έως τη δεκαετία του 
1980 αύξαναν την προσφορά εργασίας, ενώ η ζήτηση υπήρξε γενικά υποτονική 
λόγω και του συγκριτικά χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης της χώρας. Έτσι η ανερ
γία έτεινε να είναι υψηλή και τα πλεονάσματα εργατικού δυναμικού οδηγούσαν 
σε διαδοχικά κύματα μετανάστευσης προς το εξωτερικό. Οι χαμηλοί εξάλλου 
ρυθμοί οικονομικής ανόδου τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, σε συνδυασμό με 
την ταχεία αύξηση των ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό από πλευ
ράς γυναικών και την πολύ υψηλή εισροή μεταναστών, διατηρούν ακόμη την 
προσφορά εργασίας σε επίπεδα υψηλότερα από τη ζήτηση. Τα δεδομένα όμως 
σε ό,τι αφορά την πυραμίδα του πληθυσμού και τις δημογραφικές τάσεις δεν 
αφήνουν αμφιβολία ότι μακροχρονιότερα το ελληνικό εργατικό δυναμικό θα τεί
νει σε συρρίκνωση, εικόνα για την έκταση της οποίας δίνεται στο Διάγραμμα 3.1. 
Είναι σαφές ότι διανύουμε περίοδο καμπής στις τάσεις σε σχέση με την οποία 
διαπράττεται πολύ συχνά το λάθος να προεκτείνονται οι τάσεις του παρελθό
ντος, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ότι η δυναμική τους έχει εξαντληθεί. 

Στον Πίνακα 3.2 (στήλες 2 και 3) δίνονται τα αποτελέσματα εναλλακτικών 
εκτιμήσεων για το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα έως και το 2050, που 
πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εναλλακτικές προβολές πληθυσμού κατά Eu
rostat, με αφετηρία τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού του 2001 
και υποθέσεις εργασίας για τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό 
κατά ηλικιακές ομάδες και κατά φύλο και περιέχονται στην εργασία του ΚΕΠΕ 
που προαναφέρθηκε. Η υψηλότερη προβολή (στήλη 2) προκύπτει με βάση 
παραδοχές για συγκριτικά υψηλά ποσοστά γεννητικότητας και συγκριτικά χα
μηλότερο προσδόκιμο ζωής (ΥΡ). Η χαμηλότερη προβολή (στήλη 3) στηρίζε
ται στην υπόθεση μηδενικής μεταναστευτικής εισροής και σε παραδοχές για 
συγκριτικά μέση γεννητικότητα και προσδόκιμο ζωής (ΖΜ). Στη στήλη (4) δίνε
ται η εκδοχή αναφοράς, η οποία, κατά μια έννοια, είναι και η πιθανότερη (BL). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 

Εξέλιξη του εργατικού δυναμικού 1971-2001 και προβλέψεις εργατικού δυναμικού 
2005-2050 ανά πενταετία 

Σύνολο 

Σενάριο Α* 

Σενάριο Β* 

5.500 1 

- » - γ ρ - » - B L - Α - Ζ Μ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 (συνέχεια) 

Άνδρες 

Σενάριο Α 

1971 1981 1991 2001 2005 2010 2015 2020 2025 ·2030 2035 2040 2045 2050 

-•-ΥΡ -"-BL -*-ΖΜ 

Σενάριο Β 

3.400 

3.000 

2.000 

3.159,2 

t T T—-4J4 0:! 3.097.6 
3 . 0 4 7 ^ ^ ^ 1 2 2 , 4 3 . 1 2 Λ 6 ~ ~ — " - ^ ^ ^ - ^ 3 . 0 4 8 , 9 

3 . 0 4 4 , 6 ^ - - - r ^ > ^ _ ^ 3 . 0 9 5 , 7 ^ - - m ^ / ~ ^ ^ 5 9 9 2 , 1 

Α™* 2.995>. 3 0 ^ 6 J > \ ^ ^ ^ J . 8 8 0 , 0 
/ ί 880,8 2 9 ^ ν 2 9 6 3 ° ^ Ν . ^ - ί _ _ 2 ^ , 1 
/ Z.ÄJZ.Ö ν. 2.871,4\. 

/2.584,6 

•2.329,6 

•2.650,7 

2.786,9^\ *^2J68,4 

Χ . ^ \ ^ 6 7 1 , 1 

2 . 6 6 1 , 3 1 \ ^ \ _ 

»0519.8 2.595,8 

»sZ368,7 

\ Ζ 2 2 5 , 6 

2.106,9 

1971 1981 1991 2001 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

-»-ΥΡ -"-ΒΙ_-*-ΖΜ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1 (συνέχεια) 

Γυναίκες 

Σενάριο Α 

2.077,3 ο 076 7 

1 -t ' •' -Ì2SlÌ2.044,0 2.031,2 

1971 1981 1991 2001 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

-ΥΡ -"-BL-*-ZM 

Σενάριο Β 

1971 1981 1991 2001 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

-•-γρ - * - B L - * - Z M | 

* Σενάριο Α, Σενάριο Β: Υπολογισμοί με βάση τα ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των Πι
νάκων 3.6 και 3.7. 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Αηογραφή Πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 

Προβολές εργατικού δυναμικού έως το 2060 
(χίλ. άτομα) 

Έτος 

(1) 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

2060 

Εναλλακτικές εκτιμήσεις 

Υψηλότερη 

(2) 

5.265 

5.260 

5.215 

5.168 

5.114 

5.054 

5.014 

5.015 

Χαμηλότερη 

(3) 

4.941 

4.787 

4.593 

4.385 

4.158 

3.918 

3.698 

3.519 

Εκδοχή αναφοράς 

(4) 

5.165 

5.113 

5.015 

4.896 

4.753 

4.595 

4.454 

4.350 

Εκτιμήσεις 

Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

(5) 

4.791 

4.856 

4.691 

4.443 

4.210 

4.107 

Πληθυσμός 

μεταναστών 

(6) 

460 

671 

874 

1.063 

1.247 

1.426 

1.602 

1.773 

Αύξηση 

πληθυσμού 

μεταναστών 

(7) 

211 

203 

189 

184 

179 

176 

171 

Πηγή: Για τις στήλες (2), (3), (5) και (6), Οικονομική και Δημογραφική Βιωσιμότητα του Κοινωνικοασφα
λιστικού Συστήματος, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, Αθήνα 2009. 
Για τη στήλη (4) European Commission, 2009, Ageing Report, Economic and Budgetary Projec
tions for the EU-27 Member States (2008-2060), και European Economy 2/2009. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3.2, ακόμη και στην ευνοϊκότερη περί
πτωση, το εργατικό δυναμικό κορυφώνεται πέριξ του 2020 και στη συνέχεια 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Στη δυσμενέστερη εκδοχή (στήλη 3) το εργατικό 
δυναμικό αρχίζει να φθίνει ήδη από το 2015 και η μειωτική τάση είναι έντονη. 
Η διαφοροποίηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι στους αριθμούς 
της στήλης (2) περιλαμβάνεται και πολύ ουσιώδης καθαρή μεταναστευτική 
εισροή, όπως προκύπτει από τις στήλες (6) και (7), ενώ κατά τη στήλη (3) η 
περαιτέρω εισροή μεταναστών είναι, όπως μόλις αναφέρθηκε, μηδενική16 Εν
διάμεση πορεία εξέλιξης για την απασχόληση στην Ελλάδα, παραπλήσια 
προς την εκδοχή αναφοράς (στήλη 4), προκύπτει σύμφωνα με πρόσφατες 
εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με το εργατικό δυναμικό να αρχίζει να 
φθίνει γύρω από το 2020. 

1 6 Ακριβέστερα η όποια εισροή νέων μεταναστών σε δεδομένο έτος θα αντισταθμίζεται 
από αντίστοιχη εκροή από το απόθεμα μεταναστών που είχε εισέλθει ενωρίτερα στη χώρα. 
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Η προσφορά από πλευράς μεταναστών μπορεί, σε ό,τι αφορά το ορατό 
μέλλον, να επαρκεί για αναπλήρωση των όποιων ελλειμμάτων εργατικού δυ
ναμικού. Εύκολα όμως γίνεται αντιληπτό ότι συντρέχουν πολλοί και σοβαροί 
λόγοι για τους οποίους είναι σκόπιμο να αξιοποιηθούν κατά τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο οι δυνατότητες του αυτόχθονος πληθυσμού να αποδώσει εργα
τικό δυναμικό. Εκτός από τα κοινωνικά, οικονομικά και άλλα προβλήματα που 
εγκυμονεί η μεταναστευτική εισροή, ιδίως όταν υπερβαίνει κάποια όρια, συνί
σταται από άτομα με λιγότερο ή περισσότερο διαφορετική κουλτούρα και 
προσδιορίζεται από παράγοντες εκτός ελέγχου, τίθενται και θέματα παραγω
γικότητας και ανταγωνιστικότητας. Η μεταναστευτική εργασία, ιδίως όταν εί
ναι ανασφάλιστη, παρέχει στην εργοδοσία, και κατ' επέκταση στην ελληνική 
οικονομία ορισμένα βραχυχρόνια οικονομικά πλεονεκτήματα. Στο στάδιο 
όμως οικονομικής ανάπτυξης που διανύει η χώρα βασικό ζητούμενο είναι η 
αύξηση της παραγωγικότητας και όχι απλά η αύξηση του όγκου της παραγω
γής. Μια απλή αύξηση των ποσοτήτων των συντελεστών παραγωγής και οι 
δυνατότητες που αυτό θα πρόσφερε για αύξηση του όγκου της παραγωγής 
δεν αποτελεί λύση. Το κοινό προσδοκά μια σταδιακή βελτίωση του επιπέδου 
διαβίωσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την αύξηση της πα
ραγωγικότητας, που είναι συνάρτηση της ποιότητας και όχι απλά της ποσότη
τας των συντελεστών παραγωγής. Και η δημιουργία και η στερέωση μιας δια
δικασίας αυτοσυντηρούμενης δυναμικής αύξησης της παραγωγικότητας, την 
οποία έχουν επιτύχει οι ανεπτυγμένες χώρες και η οποία σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις δεν απουσιάζει από την ελληνική οικονομία αλλά και δεν έχει ακόμη 
θεμελιωθεί επαρκώς, προϋποθέτει υψηλά και συνεχώς βελτιούμενα επίπεδα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, μια κουλτούρα αναζήτησης τρόπων αύξησης 
της παραγωγικότητας και μια ετοιμότητα αποδοχής των αλλαγών που αυτό 
συνεπάγεται. Από τις απόψεις αυτές το ελληνικό εργατικό δυναμικό, όχι για 
κάποιους εγγενείς λόγους αλλά εκ των πραγμάτων, σαφώς πλεονεκτεί. 

Το σημερινό επίπεδο του ελληνικού εργατικού δυναμικού είναι προϊόν μα
κράς εξελικτικής διαδικασίας, η οποία επέτρεψε την αποφασιστική εξύψωση 
της στάθμης της παραγωγικότητας. Από την άποψη αυτή η εισαγόμενη μετα
ναστευτική εργασία δεν αποτελεί πλήρες υποκατάστατο της εγχώριας, και η 
αξία της ως υποκατάστατου τείνει να περιοριστεί όσο η αναλογία των μετανα
στών προς τον αυτόχθονα πληθυσμό αυξάνει και η σύνθεση του μεταναστευ
τικού αποθέματος αποκλίνει πολιτιστικά σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό από 
τον κορμό του αυτόχθονος εργατικού δυναμικού. Το φαινόμενο δεν συναρτά
ται με τη φιλοπονία, την ηλικία, την καταγωγή και άλλα συναφή χαρακτηρι-

110 



Εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 

στικά των μεταναστών. Σχετίζεται με το γεγονός ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο 
που ενσωματώνεται στο μεταναστευτικό εργατικό δυναμικό και το οποίο δημι
ουργήθηκε στις χώρες προέλευσης είναι κατά μέσο όρο υποδεέστερο από το 
ελληνικό. Όπως, κατά μέσο όρο, υποδεέστερο είναι εκ των πραγμάτων το αν
θρώπινο κεφάλαιο που είναι ενσωματωμένο στο ελληνικό εργατικό δυναμικό 
σε σύγκριση με εκείνο των περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών, με αποτελε
σματικότερα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης από το δικό μας και ερ
γασιακές εμπειρίες υψηλότερης στάθμης, από τη συμμετοχή σε προηγμένα 
παραγωγικά συστήματα. 

Με αυτά τα δεδομένα, αν όχι ήδη πάντως σε κάποια φάση στο ορατό μέλ
λον, η στενότητα εργατικού δυναμικού -ποσοτική ή ποιοτική- είναι πολύ πι
θανό να αποτελέσει σοβαρό περιοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξη. Η όποια 
αύξηση ως εκ τούτου στο εργατικό δυναμικό προκύψει από την εξίσωση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άν
δρες θα καθίσταται ολοένα και πολυτιμότερη για την ανάπτυξη. Γενικότερα, 
σε μια κοινωνία η οποία για λόγους που δεν είναι του παρόντος επιλέγει να 
περιορίσει την τεκνοποιία, η πλήρης αξιοποίηση του γυναικείου εργατικού δυ
ναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία. 

3.4. Η πιθανή επίπτωση της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
των γυναικών προς εκείνα που ισχύουν για τους άνδρες στο εργατικό 
δυναμικό 

Τα κατά φύλο και ηλικία ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό 
δυναμικό σε δεδομένη χρονική στιγμή προσδιορίζονται κατά κύριο λόγο από 
τους εξής παράγοντες: 
1. Τα ιστορικά ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της κάθε ηλικια

κής ομάδας κατά το χρόνο που αυτή βρισκόταν σε νεανική ηλικία και εισερ
χόταν στον ενεργό πληθυσμό. 

2. Τις τάσεις όψιμης εισόδου γυναικών στο εργατικό δυναμικό. 
3. Τη βιολογική και κοινωνική φθορά με το πέρασμα του πληθυσμού δεδομέ

νου κλιμακίου ηλικιών στο επόμενο. 
4. Την ηλικία εξόδου από το εργατικό δυναμικό για λόγους συνταξιοδότησης. 
5. Το βιολογικό και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας. 

Τα ιστορικά ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό της κάθε ηλικια
κής ομάδας κατά το χρόνο που αυτή βρισκόταν σε νεανική ηλικία συνδέονται 

111 



Η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα αντίστοιχα των ανδρών 

με τις αντιλήψεις που επικρατούσαν κατά το χρόνο αυτό σχετικά με τον οικο
νομικό και κοινωνικό ρόλο των γυναικών και γενικότερα με τις οικονομικές 
συνθήκες της εποχής. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3.3 και όπως αναφέρ
θηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, τα ποσοστά αυτά στη χώρα μας κυμάνθη
καν στην περίοδο 1951-1971 και τα χαμηλά επίπεδα του 1971 ακολούθησε 
έκτοτε έντονα ανοδική πορεία, με τάση προσέγγισης προς τα αντίστοιχα πο
σοστά σε περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες. Τα συγκριτικά χαμηλότερα πο
σοστά συμμετοχής των νέων γυναικών στο εργατικό δυναμικό στο παρελθόν 
αποτελούν έναν από τους βασικούς παράγοντες που ακόμη συντείνουν στη 
διατήρηση των ποσοστών συμμετοχής για ολόκληρο το γυναικείο ενεργό πλη
θυσμό, σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Σε ό,τι αφορά την πορεία όψιμης εισόδου στο εργατικό δυναμικό γυναικών 
μεγαλύτερων ηλικιών αυτή υπήρξε έντονα ανοδική μετά το 1971 και, επομέ
νως, δεν μπορεί να έχει συντελέσει στα συγκριτικά χαμηλά ποσοστά συμμετο
χής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. 

Σε ό,τι αφορά τη βιολογική φθορά με την πάροδο της ηλικίας, δεν συντρέ
χουν λόγοι να υποθέσει κανείς ότι αυτή θα είναι μεγαλύτερη για τις γυναίκες 
σε σχέση με τους άνδρες. Αντίθετα, τα ποσοστά επιβίωσης των γυναικών τεί
νουν να είναι υψηλότερα από εκείνα των ανδρών εξ ου και το υψηλότερο 
προσδόκιμο ζωής των πρώτων σε σχέση με τους τελευταίους. Ως εκ τούτου, 
ο παράγοντας αυτός δεν μπορεί να αποτέλεσε ουσιώδες αίτιο για τα χαμηλό
τερα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών έναντι των ανδρών, ούτε και να θέτει 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 

Ποσοστά συμμετοχής των γυναικών των νεότερων ηλικιών στο εργατικό δυναμικό 
1951-2001 

Κλιμάκιο ηλικιών 

15-29 ετών 

15-19 ετών 

20-24 ετών 

25-29 ετών 

30-34 ετών 

25-34 ετών 

1951 

15,71 

1961 

39,76 

35,26 

43,98 

39,34 

35,91 

37,60 

1971 

17,50 

13,55 

20,10 

19,33 

22,48 

20,78 

1981 

28,49 

18,96 

34,51 

32,18 

26,32 

29,25 

1991 

37,76 

15,70 

46,13 

51,37 

47,56 

49,45 

2001 

42,82 

11,37 

49,39 

62,90 

59,48 

61,15 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσμού 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001. 
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άλλου είδους φραγμούς στη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό μεταξύ αν
δρών και γυναικών στο μέλλον. 

Η ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου παρέχει σοβαρές ενδείξεις ότι η 
σημασία των ρυθμίσεων πρόωρης συνταξιοδότησης των γυναικών ως προς 
τις τάσεις πρόωρης εξόδου από το εργατικό δυναμικό ακολουθεί φθίνουσα 
πορεία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όσο οι σχετικές διατάξεις θα ισχύουν δεν 
θα αποτελούν παράγοντα που συμβάλλει σε χαμηλότερα ποσοστά συμμετο
χής των γυναικών των ωριμότερων ηλικιών στο εργατικό δυναμικό, σε σχέση 
με το τι θα συνέβαινε αν ίσχυε ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών από την 
άποψη που εξετάζεται εδώ. 

Σε ό,τι αφορά το βιολογικό και κατ' επέκταση τον κοινωνικό ρόλο της μη
τρότητας, οι τάσεις που εκδηλώνονται διεθνώς (Πίνακας 3.4) στηρίζουν την 
εκτίμηση ότι αυτός θα αποτελεί στο ορατό μέλλον αιτία χαμηλότερων ποσο
στών συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό έναντι των ανδρών. 

Από όσα μόλις αναφέρθηκαν προκύπτουν τα εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 
2007 

Χώρα 

(1) 

Αυστρία 

Βέλγιο 

Γαλλία 

Γερμανία 

Δανία 

Ελλάδα 

Ην. Βασίλειο 

Ιρλανδία 

Ολλανδία 

Σουηδία 

Φινλανδία 

Ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό 

δυναμικό 2007 

25-54 ετών 

(2) 

81,1 

77,5 

82,4 

80,6 

84,6 

69,3 

77,6 

82,1 

80,1 

87,1 

85,6 

45-54 ετών 

(3) 

79,4 

69,6 

82,0 

81,8 

83,9 

58,9 

79,0 

67,1 

76,1 

87,2 

89,2 

55-64 ετών 

(4) 

28,9 

28,3 

38,0 

48,9 

55,7 

28,0 

50,1 

55,5 

41,1 

69,6 

58,3 

Τάση μεταβολής ανά έτος 

1987-2007 

25-54 ετών 

(5) 

0,295 

0,937 

0,546 

0,972 

-0,140 

1,107 

0,347 

0,812 

1,030 

-0,261 

-0,067 

45-54 ετών 

(6) 

1,321 

2,140 

0,897 

1,314 

0,165 

0,980 

0,407 

1,967 

1,719 

-0,218 

0,117 

55-64 ετών 

(7) 

0,687 

0,801 

0,387 

1,094 

0,732 

0,131 

0,679 

0,626 

1,277 

0,317 

1,000 

Πηγή: OECD, Labour Force Statistics 2007. 
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- Σε προοπτική χρόνου η μειωτική επίδραση των συγκριτικά χαμηλών ποσο
στών συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στο παρελθόν θα 
τείνει σε εξάντληση καθώς, με την πάροδο του χρόνου, θα εξέρχονται του 
εργατικού δυναμικού εργαζόμενες μεγαλύτερων ηλικιών και θα αντικαθί
στανται από εργαζόμενες νεότερων ηλικιών τα ποσοστά συμμετοχής των 
οποίων ακολουθούν, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ανο
δική τροχιά με τάση εξίσωσης προς τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. 

- Παράλληλα, και η μειωτική επίδραση των ρυθμίσεων πρόωρης συνταξιοδό
τησης των γυναικών στα ποσοστά συμμετοχής των μεσαίων και περισσό
τερο των ανώτερων ηλικιακών κλιμακίων θα τείνει να εξαλειφθεί ύστερα από 
την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα 
ισχύοντα για τους άνδρες. 

- Η εξελικτική αυτή διαδικασία θα ισορροπήσει σε επίπεδα ποσοστών συμμε
τοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό που θα υπολείπονται των αντί
στοιχων ποσοστών για τους άνδρες μόνο στο βαθμό που αυτό θα υπαγο
ρεύεται από το βιολογικό και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας. 

Οι επιδράσεις του πρώτου από τους τρεις αυτούς παράγοντες έχουν λη
φθεί υπόψη στις εκτιμήσεις του γυναικείου εργατικού δυναμικού έως το 2050, 
που πραγματοποιήθηκαν στην εργασία του ΚΕΠΕ που προαναφέρθηκε. Κα
θώς αντικείμενο εν προκειμένω είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η εξέταση της 
πιθανής επίπτωσης της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυ
ναικών προς εκείνα που ισχύουν για τους άνδρες, ζητούμενο είναι η πραγμα
τοποίηση νέων εκτιμήσεων, σε σχέση με τις οποίες καθοριστικός παράγοντας 
των μελλοντικών ποσοστών συμμετοχής των γυναικών θα είναι τα πιθανά επί
πεδα ισορροπίας τους με μόνο πλέον παράγοντα διαφορισμού μεταξύ αν
δρών και γυναικών το βιολογικό και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας. 

Στον Πίνακα 3.4 δίνονται τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών διαφόρων 
κλιμακίων ηλικιών στο εργατικό δυναμικό το 2007 σε διάφορες πλήρως ανε
πτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, τα πρότυπα των οποίων, με υστέρηση χρόνου, 
ακολουθεί σε γενικές γραμμές και η ελληνική κοινωνία. Δίνονται επίσης και οι 
σχετικές τάσεις στην εικοσαετία 1987-2007 με τη μορφή του συντελεστή 
γραμμικής παλινδρόμησης που αποτελεί μια προσέγγιση στην κατά μέσο όρο 
ετήσια αύξηση των εκατοστιαίων αυτών ποσοστών. Όπως φαίνεται από τον 
πίνακα αυτό, η σχετική τάση είναι αυξητική με εξαίρεση τις ηλικίες 25-54 ετών 
και 45-54 ετών για τις σκανδιναβικές χώρες, όπου τα σχετικά ποσοστά στην εν 
λόγω περίοδο κυμάνθηκαν γύρω από επίπεδα χωρίς σαφή τάση, ανοδική ή 
μειωτική. Δεδομένου ότι στις εν λόγω χώρες τα σχετικά ποσοστά είναι τα 
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υψηλότερα, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι σηματοδοτούν τα ανώτατα 
όρια στα οποία μπορεί να φθάσουν στο ορατό μέλλον τα κατά ηλικιακό κλιμά
κιο ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. Φαίνεται δηλ. 
ότι στο ορατό μέλλον και για τις ηλικίες 25-55 ετών τα ποσοστά συμμετοχής 
των γυναικών θα τείνουν να διαμορφωθούν σε επίπεδα πέριξ του 85% έναντι 
ποσοστού πέριξ του 95% για τους άνδρες. Η διαφορά αυτή φαίνεται να συν
δέεται με τη διαφοροποίηση ως προς το βιολογικό και κατ' επέκταση τον κοι
νωνικό ρόλο ανδρών και γυναικών, ενδεχομένως δε και με άλλους παράγο
ντες που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν και δεν διαφαίνεται ότι υπάρχουν 
περιθώρια σημαντικής περαιτέρω μείωσης της. 

Για τις ηλικίες 55-64 ετών, με εξαίρεση τη χώρα μας όπου η αυξητική τάση 
ήταν ασθενής και αμφίβολης στατιστικής σημαντικότητας - ενδεχομένως και 
ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυ
ναίκες - σε όλες τις άλλες χώρες η σχετική τάση ήταν έντονα ανοδική και 
αυτό παρά το γεγονός ότι τα σχετικά επίπεδα ήταν, στις περισσότερες περι
πτώσεις, υψηλότερα από τα ελληνικά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό (Πί
νακας 3.4). Το φαινόμενο δηλ. της αυξητικής τάσης στο ποσοστό συμμετοχής 
των γυναικών των ηλικιών 55-64 ετών βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς να είναι σα
φές σε ποιο επίπεδο η τάση αυτή θα εξαντληθεί και το σχετικό μέγεθος θα 
ισορροπήσει. Το γεγονός πάντως ότι ακόμη και για τη Σουηδία, όπου το σχε
τικό ποσοστό το 2007 είχε φθάσει το 70% σχεδόν, η τάση παρέμενε σαφώς 
αυξητική, δείχνει ότι, σε προοπτική χρόνου, τα επίπεδα ισορροπίας για το κλι
μάκιο αυτό ηλικίας γυναικών θα υπολείπονται του 85% αλλά όχι σε μεγάλο 
βαθμό. 

Με ορίζοντα το 2050 και σε ό,τι αφορά τις ηλικίες 25-54 ετών και 45-54 
ετών θα υπεραρκούσε η τάση που εμφανίζεται στον Πίνακα 3.4, ούτως ώστε 
τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στη χώρα μας 
να προσεγγίσουν τα αντίστοιχα επίπεδα ωριμότητας του 85% σύμφωνα με τα 
πιο πάνω. Αν ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών των 
ηλικιών 25-54 ετών στη χώρα μας αυξήθηκε από 38% το 1971 σε 69% το 2007 
και το αντίστοιχο ποσοστό για τις ηλικίες 45-54 ετών από 30% σε 59%, γίνεται 
σαφές ότι η άνοδος του σχετικού ποσοστού για τις ηλικιακές αυτές ομάδες 
στο 85% έως το 2050 συνιστά εύλογη παραδοχή. 

Σε ό,τι αφορά το κλιμάκιο ηλικιών 55-64 ετών η διαμόρφωση παραδοχής 
για το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό το 2050 αν
τιμετωπίζει μεγαλύτερες δυσχέρειες. Αυτό, όχι μόνο διότι -όπως προαναφέρ
θηκε- οι τάσεις, ακόμη και σε ώριμες οικονομίες, βρίσκονται σε ανοδική εξέ-
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λιξη, χωρίς ακόμη να είναι ορατό ένα σημείο ισορροπίας αλλά και διότι οι τά
σεις στη χώρα μας διαφοροποιούνται αποφασιστικά από τις γενικότερες τά
σεις. Έως και το 2007 δεν έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας ισχυρή τάση ανό
δου του χαμηλού ποσοστού συμμετοχής των γυναικών του κλιμακίου αυτού 
ηλικιών στο εργατικό δυναμικό, σε αντίθεση με ό,τι έχει συμβεί σε πολλές άλ
λες χώρες. Αυτό μπορεί να συνδέεται με δύο παράγοντες. Πρώτον, με το γε
γονός ότι η περίοδος νεανικής εισόδου στο εργατικό δυναμικό για το κλιμάκιο 
αυτό ηλικιών το 2007 ανάγεται στη δεκαετία του 1970, οπότε τα σχετικά πο
σοστά ήταν ακόμη χαμηλά και η όποια όψιμη είσοδος σε μεταγενέστερα χρό
νια σχετικά περιορισμένη. Δεύτερον, με το ενδεχόμενο οι ρυθμίσεις πρόωρης 
συνταξιοδότησης να εξακολουθούσαν για το κλιμάκιο αυτό ηλικιών να οδη
γούν σε πρόωρη συνταξιοδότηση και αντίστοιχο περιορισμό των ποσοστών 
συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό. Όπως και να έχει το πράγμα, κάτω από 
συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές εξελίξεις ενδε
δειγμένη μεθόδευση είναι η διερεύνηση εναλλακτικών παραδοχών ή σενα
ρίων. 

Κατά μια εκδοχή θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι η ως τώρα οκνή ανο
δική τάση στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών των ηλικιών 55-64 ετών στο 
εργατικό δυναμικό θα παρουσιάσει ουσιαστική επιτάχυνση στο μέλλον, με 
προοπτική να προσεγγίσει τα επίπεδα των νεότερων ηλικιών, όπως έχει ήδη 
συμβεί ή φαίνεται να συμβαίνει σε ορισμένες χώρες. Σε μια τέτοια εξέλιξη, 
εκτός από την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναι
κών, θα μπορούσαν να συνεργήσουν και άλλοι παράγοντες. 

Όπως ήδη σημειώθηκε, η τάση των ποσοστών συμμετοχής στο εργατικό 
δυναμικό των γυναικών των ηλικιών 55-64 ετών σε ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές 
χώρες, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα επίπεδα των εν 
λόγω ποσοστών είναι ήδη πολύ υψηλότερα από τα ελληνικά, εξακολουθεί να 
είναι σαφώς ανοδική. Επειδή, σε φαινόμενα όπως αυτό που εξετάζεται εδώ, οι 
εξελίξεις στη χώρα μας συνήθως ακολουθούν με υστέρηση χρόνου τις αντί
στοιχες εξελίξεις στις περισσότερο προηγμένες χώρες, είναι εύλογο να ανα
μένει κανείς μακροχρόνιες τάσεις προσέγγισης των ποσοστών συμμετοχής 
των γυναικών του κλιμακίου ηλικιών που εξετάζεται εδώ προς εκείνα που επι
κρατούν σε περισσότερο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. 

Σε μια χώρα όπου το εργατικό δυναμικό πλεόναζε για πολλές δεκαετίες και 
με μια έννοια εξακολουθεί ακόμη να πλεονάζει, η εκτίμηση που μόλις αναφέρ
θηκε μπορεί να φαίνεται αβάσιμη. Όπως όμως προκύπτει σαφώς από τα ανω
τέρω, στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης το πλεόνασμα γυναικείου εργατικού 
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δυναμικού - και εργατικού δυναμικού γενικά - που εκδηλώνεται με τα αυξη
μένα ποσοστά ανεργίας θα αναστραφεί και είναι πολύ πιθανό να εκδηλωθούν 
φαινόμενα στενότητας της προσφοράς στην αγορά εργασίας. Βασική αιτία εί
ναι η κάμψη της γεννητικότητας. Και ναι μεν η σπάνις αυτή θα αναπληρώνεται 
ως ένα βαθμό από μεταναστευτική εργασία, πλην όμως, όπως επίσης ήδη 
αναφέρθηκε, προκύπτουν εκ των πραγμάτων όρια στη σχέση συμπληρωματι-
κότητας μεταξύ αυτόχθονος και μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού. 
Όπως είναι γνωστό, η σχετική στενότητα προσφοράς εργασίας και η κάμψη 
της ανεργίας λειτουργούν ως κίνητρο εισόδου και παραμονής στο εργατικό 
δυναμικό και ο παράγοντας αυτός εύλογα μπορεί να αναμένεται ότι θα οδη
γήσει σε αύξηση των ποσοστών συμμετοχής. 

Μια δεύτερη παραδοχή θα μπορούσε να στηριχθεί στη σκέψη ότι η ελλη
νική κοινωνία θα συνεχίσει για πολύ ακόμη να αποκλίνει ουσιωδώς από τις άλ
λες ευρωπαϊκές κοινωνίες ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών 
των ηλικιών 55-64 ετών στο εργατικό δυναμικό, με τις διεργασίες ανατροπής 
των τάσεων του παρελθόντος να συντελούνται με βραδύτερους ρυθμούς από 
εκείνους που υπονοούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παραδοχή. 

Με βάση τα πιο πάνω και με χρονικό ορίζοντα το 2050, γίνονται δεκτές οι 
παραδοχές ως προς τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών των κλιμακίων 
ηλικιών 45-54 ετών και 55-64 ετών που εμφανίζονται στον Πίνακα 3.5. Παρα
δοχές ως προς τις νεότερες ηλικίες περιττεύουν εν προκειμένω, αφού η εξί
σωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για 
τους άνδρες δεν τις αφορά. 

Το πέρασμα από τα ποσοστά συμμετοχής των διαδοχικών κλιμακίων ηλι
κιών των γυναικών, τα οποία παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα 
μας σε ποσοστά όπως αυτά που αναφέρονται στον Πίνακα 3.5 για το 2050 
λόγω της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς 
τα ισχύοντα για τους άνδρες, καθώς επίσης και εξαιτίας γενικότερων τάσεων, 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

Παραδοχές για τα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό 
με ορίζοντα το έτος 2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

45-54 ετών 

55-64 ετών 

Ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό 

Υπόθεση Α 

85% 

75% 

Υπόθεση Β 

85% 

60% 
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δεν είναι εύλογο να υποτεθεί ότι θα πραγματοποιηθεί με σταθερούς ρυθμούς 
για όλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί. Το πιθανότερο είναι οι επιδρά
σεις στα ποσοστά συμμετοχής να είναι εντονότερες στο χρονικό διάστημα 
που θα επακολουθήσει τη μεταβολή στο καθεστώς συνταξιοδότησης των γυ
ναικών και προοδευτικά ηπιότερες στα μεταγενέστερα χρόνια, καθώς η μετά
βαση από το ισχύον στο νέο σύστημα θα τείνει να ολοκληρωθεί. Η ακριβής 
όδευση εξαρτάται από το χαρακτήρα των μεταβατικών ρυθμίσεων. Εάν η με
τάβαση από το ισχύον καθεστώς για τις γυναίκες στο νέο επερχόταν άμεσα, 
αυτό θα συνεπαγόταν επιμήκυνση του εργασιακού χρόνου, η οποία σε μερι
κές περιπτώσεις θα έφθανε ή και θα ξεπερνούσε τα 15 έτη, επηρεάζοντας 
αποφασιστικά τα ποσοστά συμμετοχής σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η 
σχετική αυξητική επίδραση θα έτεινε σε εξάντληση μετά την πάροδο του χρο
νικού αυτού διαστήματος, αφού θα είχε ολοκληρωθεί η μετάβαση από τα πο
σοστά συμμετοχής που αντιστοιχούν στο προϊσχύσαν καθεστώς σε εκείνα 
που αντιστοιχούν στο νέο. Τέτοιας έκτασης όμως απότομες μεταβολές για 
εργαζόμενες γυναίκες των μεγαλύτερων ηλικιών, οι οποίες, με το προϊσχύσαν 
καθεστώς, θα μπορούσαν να πάρουν σύνταξη πολύ σύντομα, θα οδηγούσαν 
ενδεχομένως σε απότομες και μεγάλες ανατροπές στους σχεδιασμούς τους 
και αντίστοιχο προσωπικό κόστος. Επειδή οι στόχοι της πολιτικής εξίσωσης 
ανδρών και γυναικών ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης μπορεί να 
εξυπηρετηθούν και με σταδιακή μετάβαση από το ένα καθεστώς στο άλλο, 
δεν θα ήταν εύλογο να επιφυλαχθεί τέτοιου είδους μεταχείριση στις ενδιαφε
ρόμενες. Προβλέπονται ως εκ τούτου σε τέτοιες περιπτώσεις μεταβατικές 
διατάξεις. Τέτοιες διατάξεις τείνουν να μειώσουν την επίδραση του μέτρου 
στα ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στα πρώτα 
χρόνια μετά τη θεσμοθέτηση του και να μεταθέσουν μέρος της στα επόμενα 
χρόνια. 

Όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο 1, η διάρκεια της μεταβατικής περιόδου 
ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση. Αν και προβλέπονται για ορισμένες 
περιπτώσεις μεταβατικές περίοδοι αρκετά βραχύτερες, στις περισσότερες 
περιπτώσεις η μεταβατική περίοδος είναι πενταετής, έτσι ώστε έως το έτος 
2015 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετάβασης από το προϊσχύσαν στο 
νέο καθεστώς. Με τον τρόπο αυτό, στην ευνοϊκότερη για τις ενδιαφερόμενες 
περίπτωση, όσες από αυτές θα χρειάζονται στο τέλος του 2010 λιγότερο από 
πέντε χρόνια πρόσθετου εργασιακού χρόνου για να φθάσουν το όριο ηλικίας 
για πρόωρη συνταξιοδότηση δεν θα χάσουν το σχετικό δικαίωμα ή θα το χά
σουν μόνο τμηματικά. Εξ ολοκλήρου θα το χάσουν μόνο όσες το 2010 χρει-
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αζόντουσαν ακόμη πέντε ή περισσότερα χρόνια εργασίας για να αποκτήσουν 
δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης με το προϊσχύσαν καθεστώς. Μια πεντα
ετία θεωρήθηκε δηλαδή ως ένα αρκετό χρονικό διάστημα για να προσαρμό
σουν ανάλογα οι ενδιαφερόμενες τα σχέδια τους και να μη βρεθούν μπροστά 
σε τετελεσμένα που τους δημιουργούσαν σοβαρό πρόβλημα. 

Ένας από τους σκοπούς της ανάλυσης στο κεφάλαιο αυτό είναι, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, να εκτιμηθούν οι πιθανές επιδράσεις του μέτρου της εξίσωσης 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών με εκείνα που ισχύουν για 
τους άνδρες, έτσι ώστε να μπορεί κανείς να σχηματίσει μια εικόνα για την πο
ρεία του εργατικού δυναμικού με βάση τη νέα ρύθμιση, σε σύγκριση με εκείνη 
που θα ήταν αναμενόμενη εάν εξακολουθούσαν να ισχύουν οι διατάξεις πρό
ωρης συνταξιοδότησης των γυναικών. Απαιτούνται ως εκ τούτου δύο σειρές 
εκτιμήσεων για τις πιθανές εξελίξεις στο γυναικείο εργατικό δυναμικό έως το 
2050, οι οποίες, όπως προκύπτει και από τα προηγούμενα, να διαφοροποιού
νται μόνο ως προς τις επιδράσεις του καθεστώτος ορίων ηλικίας συνταξιοδό
τησης των γυναικών, με τη μια να στηρίζεται δηλ. στην υπόθεση συνέχισης 
του ισχύοντος καθεστώτος και την άλλη να στηρίζεται στα νέα δεδοδμένα εξί
σωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών. 

Στην προαναφερθείσα εργασία του ΚΕΠΕ επιχειρήθηκαν εναλλακτικές 
εκτιμήσεις για την πιθανή εξέλιξη του εργατικού δυναμικού κατά φύλο και ηλι
κία έως και το 2050, με αφετηρία τα δεδομένα της Απογραφής του 2001 και 
με βάση τα ισχύοντα ως προς τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και 
γυναικών. Εξ όσων γνωρίζουμε άλλη δημοσιευμένη εργασία για το θέμα αυτό 
δεν υφίσταται. Για να αποκτηθούν συγκρίσιμα στοιχεία με εκείνα της Απογρα
φής του 2001, με βάση τα οποία θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν νέες 
εκτιμήσεις, θα πρέπει να αναμένει κανείς τα αποτελέσματα της Απογραφής 
του 2011. Η πληροφόρηση που έχει προκύψει από το χρόνο που πραγματο
ποιήθηκαν οι εν λόγω εκτιμήσεις με βάση τα δεδομένα της Απογραφής του 
2001, από δειγματοληπτικές εκτιμήσεις και άλλα δεδομένα, δεν παρέχει 
επαρκή βάση για ουσιαστική αναθεώρηση των αποτελεσμάτων της. Οι εκτιμή
σεις αυτές χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία ως σημείο αναφοράς 
προκειμένου να αποκτηθεί εικόνα για τις πιθανές μακροχρόνιες επιδράσεις 
του μέτρου της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών 
προς τα ισχύοντα για τους άνδρες. Σημειώνεται εδώ ότι ζητούμενο εν προκει
μένω είναι η εκτίμηση των επιδράσεων της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συντα
ξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες. Έτσι οι όποιες 
αδυναμίες των εκτιμήσεων αναφοράς, οι οποίες μάλιστα δεν είναι μονοσήμα-
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ντες αλλά καλύπτουν φάσμα ολόκληρο πιθανών εκδοχών, δεν είναι πιθανό να 
επηρεάσουν αποφασιστικά τα συμπεράσματα. 

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των ποσοστών συμμετοχής των ανδρών και των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών έως και το 2050, είχαν 
γίνει στην εργασία που προαναφέρθηκε δεκτές οι εναλλακτικές υποθέσεις ερ
γασίας που δίνονται στους Πίνακες 3.6 και 3.7. Για το σχετικό σκεπτικό που 
οδήγησε σε αυτές τις παραδοχές ο αναγνώστης παραπέμπεται σε αυτήν. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 

Ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2005-2050: 
Σενάριο Α - Χαμηλότερη συμμετοχή 

Έτος 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Ποσοστό συμμετοχής ανδρών 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 ετών 

13,6 

14,9 

16,1 

17,4 

18,7 

19,9 

21,2 

22,5 

23,7 

25,0 

20-24 ετών 

62,0 

63,1 

64,3 

65,4 

66,5 

67,6 

68,7 

69,8 

70,9 

72,0 

25-34 ετών 

93,9 

93,9 

93,9 

93,9 

93,9 

94,0 

94,0 

94,0 

94,0 

94,0 

35-44 ετών 

96,6 

96,7 

96,7 

96,7 

96,8 

96,8 

96,9 

96,9 

97,0 

97,0 

45-54 ετών 

91,8 

91,8 

91,9 

91,9 

91,9 

91,9 

91,9 

92,0 

92,0 

92,0 

55-59 ετών 

74,4 

74,5 

74,6 

74,6 

74,7 

74,7 

74,8 

74,9 

74,9 

75,0 

60-64 ετών 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

46,0 

65+ ετών 

8,2 

8,4 

8,6 

8,8 

9,0 

9,2 

9,4 

9,6 

9,8 

10,0 

Ποσοστό συμμετοχής γυναικών 

9,0 

10,2 

11,4 

12,7 

13,9 

15,1 

16,3 

17,6 

18,8 

20,0 

51,5 

52,4 

53,4 

54,3 

55,3 

56,2 

57,2 

58,1 

59,1 

60,0 

72,3 

72,9 

73,5 

74,2 

74,8 

75,4 

76,1 

76,7 

77,4 

78,0 

68,4 

69,7 

71,0 

72,3 

73,6 

74,9 

76,1 

77,4 

78,7 

80,0 

55,3 

57,5 

59,7 

61,9 

64,0 

66,2 

68,4 

70,6 

72,8 

75,0 

32,8 

34,2 

35,5 

36,9 

38,2 

39,6 

40,9 

42,3 

43,6 

45,0 

20,7 

20,7 

20,8 

20,8 

20,8 

20,9 

20,9 

20,9 

21,0 

21,0 

2,6 

2,7 

2,9 

3,0 

3,2 

3,4 

3,5 

3,7 

3,8 

4,0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 

Ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2005-2050: 
Σενάριο Β - Υψηλότερη συμμετοχή 

Έτος 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Ποσοστό συμμετοχής ανδρών 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 ετών 

13,8 

15,6 

17,4 

19,2 

21,0 

22,8 

24,6 

26,4 

28,2 

30,0 

20-24 ετών 

62,2 

63,7 

65,3 

66,8 

68,3 

69,9 

71,4 

72,9 

74,5 

76,0 

25-34 ετών 

93,9 

93,9 

93,9 

93,9 

93,9 

94,0 

94,0 

94,0 

94,0 

94,0 

35-44 ετών 

96,6 

96,7 

96,7 

96,7 

96,8 

96,8 

96,9 

96,9 

97,0 

97,0 

45-54 ετών 

91,8 

91,8 

91,9 

91,9 

91,9 

91,9 

91,9 

92,0 

92,0 

92,0 

55-59 ετών 

74,4 

74,5 

74,6 

74,6 

74,7 

74,7 

74,8 

74,9 

74,9 

75,0 

60-64 ετών 

46,2 

46,6 

47,0 

47,4 

47,9 

48,3 

48,7 

49,1 

49,6 

50,0 

65+ ετών 

8,3 

8,8 

9,4 

9,9 

10,4 

10,9 

11,4 

12,0 

12,5 

13,0 

Ποσοστό συμμετοχής γυναικών 

9,2 

11,0 

12,7 

14,5 

16,2 

18,0 

19,7 

21,5 

23,2 

25,0 

51,6 

52,9 

54,1 

55,4 

56,7 

57,9 

59,2 

60,5 

61,7 

63,0 

72,3 

72,9 

73,5 

74,2 

74,8 

75,4 

76,1 

76,7 

77,4 

78,0 

68,4 

69,7 

71,0 

72,3 

73,6 

74,9 

76,1 

77,4 

78,7 

80,0 

55,3 

57,5 

59,7 

61,9 

64,0 

66,2 

68,4 

70,6 

72,8 

75,0 

33,3 

35,7 

38,1 

40,5 

42,9 

45,3 

47,8 

50,2 

52,6 

55,0 

20,9 

21,3 

21,8 

22,3 

22,7 

23,2 

23,6 

24,1 

24,5 

25,0 

2,7 

3,2 

3,6 

4,1 

4,6 

5,1 

5,6 

6,0 

6,5 

7,0 

Η μεγάλη διαφοροποίηση των εν λόγω ποσοστών μεταξύ ανδρών και γυ
ναικών για τις ηλικίες άνω των 44 ετών είναι κατά κύριο λόγο αποτέλεσμα της 
παραδοχής ότι το κοινωνικοασφαλιστικό καθεστώς θα παρέμενε αμετάβλητο. 
Θα εξακολουθούσαν επομένως για πολύ να ισχύουν τα όρια πρόωρης συντα
ξιοδότησης των γυναικών. Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω παραδοχή υιοθετή
θηκε αφού ένας από τους βασικούς σκοπούς της εργασίας ήταν η διερεύ
νηση για την πιθανή εξέλιξη της σχέσης εργαζομένων προς συνταξιούχους με 
το προϊσχύσαν καθεστώς. 
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Σε ό,τι αφορά τους σκοπούς της παρούσας εργασίας η διαφοροποίηση 
των ποσοστών συμμετοχής των γυναικών των νεότερων κλιμακίων ηλικίας (16-
44 ετών) μεταξύ των Πινάκων 3.6 και 3.7 δεν ενδιαφέρει, αφού ζητούμενο εί
ναι οι συνέπειες των αναμενόμενων μεταβολών στα όρια ηλικίας συνταξιοδό
τησης, οι οποίες δεν τις αφορούν. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας 
τροποποιείται ως εκ τούτου το σενάριο Β (Πίνακας 3.7) όπως φαίνεται στον 
Πίνακα 3.8, για να διαφοροποιείται από το σενάριο Α μόνο ως προς τα ποσο
στά συμμετοχής των γυναικών άνω των 44 ετών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 

Ποσοστά συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050: 
Σενάριο Γ- Υψηλότερη συμμετοχή μόνο για τις γυναίκες άνω των 44 ετών 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Ποσοστό συμμετοχής γυναικών στο εργατικό δυναμικό 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 ετών 

11,4 

12,7 

13,9 

15,1 

16,3 

17,6 

18,8 

20,0 

20-24 ετών 

53,4 

54,3 

55,3 

56,2 

57,2 

58,1 

59,1 

60,0 

25-34 ετών 

73,5 

74,2 

74,8 

75,4 

76,1 

76,7 

77,4 

78,0 

35-44 ετών 

71,0 

72,3 

73,6 

74,9 

76,1 

77,4 

78,7 

80,0 

45-54 ετών 

59,70 

64,76 

69,82 

74,88 

79,94 

81,60 

83,30 

85,00 

55-59 ετών 

38,1 

40,5 

42,9 

45,3 

47,8 

50,2 

52,6 

55,0 

60-64 ετών 

21,8 

22,3 

22,7 

23,2 

23,6 

24,1 

24,5 

25,0 

65+ ετών 

2,9 

3,0 

3,2 

3,4 

3,5 

3,7 

3,8 

4,0 

Στους Πίνακες 3.9 και 3.10 παρουσιάζονται οι παραδοχές για τα ποσοστά 
συμμετοχής των γυναικών των διαφόρων κλιμακίων ηλικιών, με βάση τα κατα
ληκτικά ποσοστά για το 2050 για τις ηλικίες 55-64 ετών που δίνονται στον Πί
νακα 3.5, το ποσοστό «ισορροπίας» σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν για τις 
ηλικίες 45-54 ετών (85%) και όσα προαναφέρθηκαν για την όδευση της μετά
βασης από το ισχύον καθεστώς στο νέο καθεστώς της εξίσωσης των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες. Οι 
διαφορές μεταξύ των Πινάκων 3.9 και 3.10 εντοπίζονται στα κλιμάκια ηλικιών 
άνω των 44 ετών αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε, η θεσμική μεταβολή που εξε
τάζεται εδώ δεν αφορά νεότερες ηλικίες. Με το ισχύον καθεστώς δεν απο
κλείεται μια γυναίκα να συνταξιοδοτηθεί και σε ηλικία οριακά νεότερη από τα 
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44 έτη. Πλην όμως η ποσοτική σημασία ενός τέτοιου φαινομένου δεν είναι πι
θανό να είναι σημαντική, αφού αφορά πληθυσμιακές ομάδες που είναι σχε
τικά ολιγοπληθείς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 

Ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών 
2015-2050: Υπόθεση Α-Ε (χαμηλότερη συμμετοχή των γυναικών άνω των 44 ετών 

μετά την εξίσωση) 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 ετών 

11,4 

12,7 

13,9 

15,1 

16,3 

17,6 

18,8 

20,0 

20-24 ετών 

53,4 

54,3 

55,3 

56,2 

57,2 

58,1 

59,1 

60,0 

25-34 ετών 

73,5 

74,2 

74,8 

75,4 

76,1 

76,7 

77,4 

78,0 

35-44 ετών 

71,0 

72,3 

73,6 

74,9 

76,1 

77,4 

78,7 

80,0 

45-54 ετών 

59,70 

64,76 

69,82 

74,88 

79,94 

81,60 

83,30 

85,00 

55-59 ετών 

35,5 

40,4 

45,3 

50,2 

55,1 

56,7 

58,3 

60,0 

60-64 ετών 

20,80 

28,64 

36,48 

44,32 

52,16 

54,80 

57,40 

60,00 

65+ ετών 

2,9 

3,0 

3,2 

3,4 

3,5 

3,7 

3,8 

4,0 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 

Ποσοστά συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών 
2015-2050: Υπόθεση Γ-Ε (υψηλότερη συμμετοχή των γυναικών άνω των 44 ετών 

μετά την εξίσωση) 

Έ τ ο ς 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 ετών 

11.4 

12,7 

13,9 

15,1 

16,3 

17,6 

18,8 

20,0 

20-24 ετών 

53,4 

54,3 

55,3 

56,2 

57,2 

58,1 

59,1 

60,0 

25-34 ετών 

73,5 

74,2 

74,8 

75,4 

76,1 

76,7 

77,4 

78,0 

35-44 ετών 

71,0 

72,3 

73,6 

74,9 

76,1 

77,4 

78,7 

80,0 

45-54 ετών 

59,70 

64,76 

69,82 

74,88 

79,94 

81,60 

83,30 

85,00 

55-59 ετών 

35,5 

43,4 

51,3 

59,2 

67,1 

69,8 

72,5 

75,0 

60-64 ετών 

20,80 

31,64 

42,48 

53,32 

64,16 

67,75 

71,30 

75,00 

65+ ετών 

2,9 

3,0 

3,2 

3,4 

3,5 

3,7 

3,8 

4,0 
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Για να προκύψουν εκτιμήσεις εργατικού δυναμικού με βάση τα ποσοστά 
συμμετοχής, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, χρειάζονται εκτιμή
σεις πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία. Για το σκοπό αυτό στην εργασία του 
ΚΕΠΕ που προαναφέρθηκε χρησιμοποιήθηκαν οι εναλλακτικές δημογραφικές 
προβολές κατά Eurostat. Παράμετροι εναλλαγής ήταν τα ποσοστά γεννητικό
τητας, τα ποσοστά θνησιμότητας και η εισροή μεταναστών. Στην προκειμένη 
περίπτωση, επειδή η προσοχή εστιάζεται στην πιθανή επίδραση της εξίσωσης 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους 
άνδρες δεν συντρέχει λόγος να πραγματοποιηθούν εναλλακτικές εκτιμήσεις 
της πληθυσμιακής πυραμίδας. Εναλλακτικά υψηλότερες ή χαμηλότερες πλη
θυσμιακές εκτιμήσεις θα έδιναν αντίστοιχα υψηλότερο ή χαμηλότερο εργα
τικό δυναμικό και πριν αλλά και μετά την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιο
δότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες, χωρίς να διαφωτί
ζεται το ζητούμενο σε αυτή την εργασία. Χρησιμοποιείται ως εκ τούτου ως 
σημείο αφετηρίας το σενάριο αναφοράς κατά Eurostat, (BL) το οποίο θεωρεί
ται ως και το πιθανότερο (Πίνακας 3.11). 

Με βάση τα αποτελέσματα ως προς την πιθανή εξέλιξη της δημογραφικής 
πυραμίδας έως και το 2050 (Πίνακας 3.11) δίνονται στους Πίνακες 3.12 και 

ι 

ι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 

Προβλεπόμενος πληθυσμός κατά Eurostat, Γυναίκες 2005-2050: 

Σενάριο αναφοράς (BL) 

Έτος 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 

ετών 

238.905 

224.421 

213.633 

212.073 

222.075 

219.780 

206.493 

191.649 

182.884 

180.555 

20-24 

ετών 

366.957 

300.444 

285.802 

271.699 

272.807 

283.709 

279.089 

261.931 

243.991 

233.978 

25-34 

ετών 

828.418 

791.367 

695.036 

613.814 

584.254 

569.764 

580.922 

587.081 

565.363 

530.372 

35-44 

ετών 

829.715 

865.755 

858.645 

821.518 

724.878 

642.440 

611.755 

597.127 

608.332 

614.544 

45-54 

ετών 

748.760 

797.086 

847.488 

883.211 

875.888 

838.042 

741.451 

659.884 

629.632 

615.309 

55-59 

ετών 

345.583 

359.501 

392.889 

407.800 

442.991 

443.118 

435.632 

406.088 

340.657 

325.585 

60-64 

ετών 

297.048 

344.259 

358.517 

391.936 

406.943 

441.869 

442.274 

435.160 

406.131 

341.545 

65+ 

ετών 

1.113.404 

1.185.907 

1.272.759 

1.344.923 

1.434.621 

1.533.162 

1.654.970 

1.756.930 

1.829.564 

1.852.275 

Σύνολο 

5.598.680 

5.697.867 

5.759.950 

5.776.202 

5.756.442 

5.716.611 

5.662.928 

5.590.829 

5.495.222 

5.372.310 

124 



Εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 

3.13 εκτιμήσεις για το γυναικείο εργατικό δυναμικό σύμφωνα με τα ποσοστά 
συμμετοχής που δίνονται στους Πίνακες 3.6 και 3.8. πιο πάνω. Οι εκτιμήσεις 
του Πίνακα 3.12 λαμβάνονται από τη μελέτη του ΚΕΠΕ που προαναφέρθηκε, 
ενώ οι εκτιμήσεις του Πίνακα 3.13 έχουν προκύψει σύμφωνα με τα πιο πάνω, 
ειδικά για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 

Γυναικείο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050: 

Σενάριο Α (Πίνακας 3.6) 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 

ετών 

24.431 

26.848 

30.831 

33.201 

33.720 

33.641 

34.339 

36.111 

20-24 

ετών 

152.539 

147.585 

150.769 

159.481 

159.526 

152.199 

144.084 

140.387 

25-34 

ετών 

511.073 

455.267 

437.072 

429.869 

441.995 

450.429 

437.374 

413.690 

35-44 

ετών 

609.547 

593.765 

533.248 

480.873 

465.780 

462.329 

478.835 

491.635 

45-54 

ετών 

505.608 

546.275 

560.941 

555.069 

507.342 

465.990 

458.426 

461.482 

55-59 

ετών 

139.643 

150.452 

169.420 

175.456 

178.377 

171.767 

148.693 

146.513 

60-64 

ετών 

74.488 

81.556 

84.809 

92.228 

92.454 

91.106 

85.158 

71.724 

65+ 

ετών 

36.693 

40.920 

45.938 

51.540 

58.276 

64.670 

70.263 

74.091 

Σύνολο 

2.054.022 

2.042.668 

2.013.028 

1.977.717 

1.937.470 

1.892.129 

1.857.173 

1.835.634 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 

Γυναικείο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050: 

Σενάριο Γ (Πίνακας 3.8) 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 

ετών 

24.431 

26.848 

30.831 

33.201 

33.720 

33.641 

34.339 

36.111 

20-24 

ετών 

152.539 

147.585 

150.769 

159.481 

159.526 

152.199 

144.084 

140.387 

25-34 

ετών 

511.073 

455.267 

437.072 

429.869 

441.995 

450.429 

437.374 

413.690 

35-44 

ετών 

609.547 

593.765 

533.248 

480.873 

465.780 

462.329 

478.835 

491.635 

45-54 

ετών 

505.608 

571.967 

611.545 

627.526 

592.716 

538.465 

524.483 

523.013 

55-59 

ετών 

149.691 

165.159 

190.043 

200.732 

208.232 

203.856 

179.186 

179.072 

60-64 

ετών 

78.157 

87.402 

92.376 

102.514 

104.377 

104.874 

99.502 

85.386 

65+ 

ετών 

36.693 

40.920 

45.938 

51.540 

58.276 

64.670 

70.263 

74.091 

Σύνολο 

2.067.739 

2.088.913 

2.091.822 

2.085.736 

2.064.622 

2.010.461 

1.968.067 

1.943.385 
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Με βάση τις παραδοχές των Πινάκων 3.9 και 3.10 για τα ποσοστά συμμετο
χής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό ύστερα από την εξίσωση ορίων ηλι
κίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες και τις 
δημογραφικές εκτιμήσεις κατά Eurostat, όπως δίνονται στον Πίνακα 3.11 πιο 
πάνω, προκύπτουν εκτιμήσεις του γυναικείου εργατικού δυναμικού έως και το 
2050 που δίνονται αντίστοιχα στους Πίνακες 3.14 και 3.15. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.14 

Γυναικείο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050: 

Σενάριο Α - Ε (Πίνακας 3.9) 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 

ετών 

24.431 

26.848 

30.831 

33.201 

33.720 

33.641 

34.339 

36.111 

20-24 

ετών 

152.539 

147.585 

150.769 

159.481 

159.526 

152.199 

144.084 

140.387 

25-34 

ετών 

511.073 

455.267 

437.072 

429.869 

441.995 

450.429 

437.374 

413.690 

35-44 

ετών 

609.547 

593.765 

533.248 

480.873 

465.780 

462.329 

478.835 

491.635 

45-54 

ετών 

505.608 

571.967 

611.545 

627.526 

592.716 

538.465 

524.483 

523.013 

55-59 

ετών 

139.643 

164.751 

200.675 

222.445 

240.033 

230.252 

198.603 

195.351 

60-64 

ετών 

74.488 

112.250 

148.453 

195.836 

230.690 

238.468 

233.119 

204.927 

65+ 

ετών 

36.693 

40.920 

45.938 

51.540 

58.276 

64.670 

70.263 

74.091 

Σύνολο 

2.054.022 

2.113.354 

2.158.531 

2.200.771 

2.222.736 

2.170.451 

2.121.102 

2.079.205 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.15 

Γυναικείο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050: 

Σενάριο Γ- Ε (Πίνακας 3.10) 

Έτος 

2005 

2010 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

16-19 

ετών 

21.476 

22.920 

24.431 

26.848 

30.831 

33.201 

33.720 

33.641 

34.339 

36.111 

20-24 

ετών 

188.905 

157.509 

152.539 

147.585 

150.769 

159.481 

159.526 

152.199 

144.084 

140.387 

25-34 

ετών 

598.576 

576.856 

511.073 

455.267 

437.072 

429.869 

441.995 

450.429 

437.374 

413.690 

35-44 

ετών 

567.649 

603.450 

609.547 

593.765 

533.248 

480.873 

465.780 

462.329 

478.835 

491.635 

45-54 

ετών 

413.889 

458.070 

505.608 

571.967 

611.545 

627.526 

592.716 

538.465 

524.483 

523.013 

55-59 

ετών 

113.491 

122.919 

139.476 

176.985 

227.254 

262.326 

292.309 

283.449 

246.976 

244.189 

60-64 

ετών 

61.527 

71.415 

74.572 

124.009 

172.869 

235.605 

283.763 

294.821 

289.571 

256.159 

65+ 

ετών 

28.546 

32.297 

36.693 

40.920 

45.938 

51.540 

58.276 

64.670 

70.263 

74.091 

Σύνολο 

1.994.058 

2.045.436 

2.053.939 

2.137.346 

2.209.527 

2.280.420 

2.328.085 

2.280.002 

2.225.927 

2.179.274 
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Από το συνδυασμό των Πινάκων 3.12 και 3.13 εναλλάξ με τους Πίνακες 
3.14 και 3.15 προκύπτουν τέσσερις εναλλακτικές εκτιμήσεις για την πιθανή 
επίδραση της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών 
προς τα ισχύοντα για τους άνδρες στο γυναικείο εργατικό δυναμικό έως και 
το 2050. Για να αποφευχθεί πληθώρα πινάκων, η οποία δεν θα πρόσθετε ανά
λογα στη διαφώτιση του θέματος, δίνονται εδώ οι διαφορές που προκύπτουν 
μόνο κατά την υψηλότερη και τη χαμηλότερη εκδοχή ως προς την επίδραση 
αυτή, καλύπτοντας έτσι όλο το πιθανό φάσμα. Ειδικότερα στον Πίνακα 3.16 
δίνονται οι διαφορές στο γυναικείο εργατικό δυναμικό για τις ηλικίες άνω των 
44 ετών που προκύπτουν από το συνδυασμό των υψηλότερων ποσοστών συμ
μετοχής χωρίς την εξίσωση των ορίων ηλικίας και των χαμηλότερων ύστερα 
από την εξίσωση (Πίνακας 3.13 προς Πίνακα 3.14). Πρόκειται, κατά μια έννοια, 
για το κάτω όριο της εν λόγω διαφοράς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.16 

Διαφορές στο γυναικείο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050: 
(Πίνακας 3.13 προς Πίνακα 3.14) 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

45-54 ετών 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

55-59 ετών 

-10.048 

-408 

10.632 

21.713 

31.801 

26.396 

19.417 

16.279 

60-64 ετών 

-3.669 

24.849 

56.077 

93.323 

126.313 

133.594 

133.617 

119.541 

65+ ετών 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Σύνολο 

-13.717 

24.441 

66.709 

115.036 

158.115 

159.990 

153.035 

135.820 

Στον Πίνακα 3.17 δίνονται οι διαφορές στο γυναικείο εργατικό δυναμικό 
για τις ηλικίες άνω των 44 ετών που προκύπτουν από το συνδυασμό των χαμη
λότερων ποσοστών συμμετοχής χωρίς την εξίσωση και των υψηλότερων 
ύστερα από την εξίσωση (Πίνακας 3.12 προς Πίνακα 3.15). Πρόκειται με ανά
λογο τρόπο για το άνω όριο της εν λόγω διαφοράς. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.17 

Διαφορές στο γυναικείο εργατικό δυναμικό κατά κλιμάκιο ηλικιών, 2015-2050: 
(Πίνακας 3.12 προς Πίνακα 3.15) 

Έτος 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Κλιμάκιο ηλικιών 

45-54 ετών 

0 

25.692 

50.604 

72.457 

85.374 

72.475 

66.058 

61.531 

55-59 ετών 

-167 

26.533 

57.834 

86.870 

113.932 

111.683 

98.283 

97.676 

60-64 ετών 

84 

42.453 

88.061 

143.376 

191.309 

203.715 

204.414 

184.434 

65+ ετών 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Σύνολο 

-83 

94.678 

196.499 

302.703 

390.615 

387.873 

368.754 

343.641 

Η σημασία των μεγεθών αυτών καθίσταται σαφής από τον Πίνακα 3.18 
στον οποίο τα μεγέθη των Πινάκων 3.16 και 3.17 εκφράζονται ως ποσοστά επί 
των μεγεθών των Πινάκων 3.13 και 3.12, αντίστοιχα. Η στήλη (2) αποτελεί τη 
χαμηλότερη εκδοχή, αφού κατ' αυτήν οι χαμηλές εκτιμήσεις της αύξησης του 
γυναικείου εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της εξίσωσης των ορίων ηλι
κίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες υπο
λογίζεται ως ποσοστό επί των μεγεθών της υψηλής εκδοχής του συνολικού 
γυναικείου εργατικού δυναμικού χωρίς την εξίσωση. Αντίστοιχα, η στήλη (3) 
αποτελεί την υψηλότερη εκδοχή, αφού κατ' αυτήν οι υψηλές εκτιμήσεις της 
αύξησης του γυναικείου εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα της εξίσωσης 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους 
άνδρες υπολογίζεται ως ποσοστό επί των μεγεθών της χαμηλής εκδοχής του 
συνολικού γυναικείου εργατικού δυναμικού χωρίς την εξίσωση. 

Από τον Πίνακα 3.18 καθίσταται σαφές ότι η πιθανή αύξηση του εργατικού 
δυναμικού ως αποτέλεσμα της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες μπορεί να αποδειχθεί πολύ 
ουσιώδης και θα επέλθει σε περίοδο κάμψης του συνολικού εργατικού δυνα
μικού, πράγμα που θα καταστήσει ακόμη μεγαλύτερη τη συμβολή της στην 
ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται εδώ ότι δεν θα πρόκειται μόνο για μια προσθήκη στο 
εργατικό δυναμικό σε περίοδο επάρκειας του σε ό,τι αφορά τις αναπτυξιακές 
ανάγκες της χώρας. Όπως προκύπτει από σχετική σύγκριση των πιθανών 
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αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό τις προσεχείς δε
καετίες με την πιθανή προσφορά εργατικού δυναμικού που εξετάστηκε στην 
προαναφερθείσα εργασία του ΚΕΠΕ, η αύξηση του γυναικείου εργατικού δυ
ναμικού, που είναι πιθανόν να προέλθει από την εξίσωση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες, θα επέλ
θει σε περίοδο στενότητας και ανεπάρκειας του εργατικού δυναμικού σε σύγ
κριση με τις αναπτυξιακές ανάγκες. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.18 

Η πιθανή αύξηση του γυναικείου εργατικού δυναμικού ως αποτέλεσμα 
της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών προς τα ισχύοντα 

για τους άνδρες ως ποσοστό επί του αντίστοιχου μεγέθους χωρίς την εξίσωση 

Έτος 

(1) 

2015 

2020 

2025 

2030 

2035 

2040 

2045 

2050 

Χαμηλή εκδοχή 

(2) 

-0,67 

1,14 

3,02 

5,04 

6,79 

7,02 

6,88 

6,23 

Υψηλή εκδοχή. 

(3) 

0,00 

4,43 

8,89 

13,27 

16,78 

17,01 

16,57 

15,77 

3.5. Οι ευρύτερες κοινωνικές και δημογραφικές προεκτάσεις της αύξησης 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών 

Αναπόφευκτα, η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυνα
μικό ως αποτέλεσμα και της εξίσωσης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
των γυναικών προς τα ισχύοντα για τους άνδρες θα περιορίσει τις δυνατότη
τες τους να προσφέρουν οικογενειακές υπηρεσίες, αντισταθμίζοντας έτσι σε 
κάποιο βαθμό το όφελος από την αυξημένη συμμετοχή τους στην παραγω
γική διαδικασία. Όπως όμως ήδη σημειώθηκε, διανύουμε εδώ και πολλά χρό
νια μια περίοδο συρρίκνωσης των οικογενειακών υπηρεσιών των γυναικών 
που δεν μετέχουν στο εργατικό δυναμικό, τόσο διότι οι σχετικές ανάγκες, 
όπως αυτές προσδιορίζονται από το φθίνον μέγεθος των νοικοκυριών και τη 
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συνεχή μετατόπιση της παραγωγικής διαδικασίας από το εσωτερικό των νοι
κοκυριών στην αγορά, τείνουν σε συνεχή μείωση όσο και διότι οι νοοτροπίες 
εξελίσσονται με τρόπο που τείνει να περιορίσει τόσο τη ζήτηση τέτοιων υπη
ρεσιών από την πλευρά των νεότερων μελών των οικογενειών, όσο και την 
προσφορά τους από την πλευρά των μεγαλύτερων σε ηλικία. Πρέπει, επίσης 
να σημειωθεί σχετικά ότι απέναντι στο κόστος σε όρους της όποιας απώλειας 
οικογενειακών υπηρεσιών την οποία συνεπάγεται η αυξημένη συμμετοχή των 
γυναικών στο εργατικό δυναμικό, η αύξηση αυτή συνεπιφέρει και ένα πολύ 
σημαντικό, αν και όχι τόσο προφανές, όφελος, που υπερβαίνει την αύξηση 
του εργατικού δυναμικού σε αριθμό ατόμων. Στο προηγούμενο κεφάλαιο επι
σημάνθηκαν οι πολύ γρήγορες και ουσιώδεις μεταβολές που έχουν συντελε
στεί ιδιαίτερα μετά το 1990 στους ρόλους που διαδραματίζουν οι γυναίκες 
στην παραγωγική διαδικασία, και ιδιαίτερα η γρήγορη αύξηση των γυναικών 
εργοδοτών και των γυναικών που σταδιοδρομούν σε επιστημονικά επαγγέλ
ματα. Με την έννοια αυτή η εξίσωση ανδρών και γυναικών θα συντείνει σε μια 
περαιτέρω μετατόπιση του κέντρου βάρους της συμμετοχής των γυναικών 
στην παραγωγική διαδικασία από επικουρικούς ρόλους συγκριτικά χαμηλότε
ρης παραγωγικότητας σε ρόλους υψηλότερης παραγωγικότητας. Είναι πε
ριττό να τονιστεί η σημασία μιας τέτοιας εξέλιξης στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας. 

Είναι αλήθεια ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι ακόμη ικανοποιητικά οργα
νωμένη για να αναπληρώσει την απώλεια οικογενειακών υπηρεσιών από την 
πλευρά γυναικών που σταδιοδρομούν στην παραγωγική διαδικασία σε ισοτι
μία με τους άνδρες. Η παροχή δημόσιων υπηρεσιών στήριξης της οικογένειας 
στην οποία εργάζονται και οι δύο σύζυγοι και επιδιώκουν να σταδιοδρομή
σουν είναι ποιοτικά και ποσοτικά ανεπαρκής, ενώ και οι σχετικές δομές στην 
αγορά παρουσιάζουν πολλές αδυναμίες, χωρίς να λείπουν και φαινόμενα εκ
μετάλλευσης. Έτσι μια οικογένεια η οποία σε ώρα ανάγκης ή σε περίοδο αυ
ξημένων αναγκών δεν διαθέτει μέλος ελεύθερο από τα βάρη της συμμετοχής 
στο εργατικό δυναμικό, στσ^5ποίο να έχει τη δυνατότητοΓνα καταφύγει, μπο
ρεί να δεινοπαθήσει και να εξαντληθεί οικονομικά. Είναι όμως προφανές ότι η 
λύση στα πολύ σοβαρά αυτά προβλήματα δεν μπορεί να αναζητηθεί στη δι
αιώνιση των συνθηκών που σήμερα επικρατούν. Δεν αποτελεί αποτελεσμα
τικό τρόπο αξιοποίησης των συντελεστών της παραγωγής να διακρατούμε 
ένα σημαντικό και πολύτιμο μέρος τους ανενεργό, έτσι ώστε σε ώρα ή σε πε
ρίοδο ανάγκης να μπορέσει να βοηθήσει. Αυτό το είδος της οικογενειακής αυ
τάρκειας έρχεται σε αντίθεση με όλους τους βασικούς κανόνες λειτουργίας 
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μιας σύγχρονης οικονομίας και σε αυξανόμενο βαθμό σε αντίθεση και με τις 
προσδοκίες και τις προτιμήσεις των ατόμων. Η λύση βρίσκεται στη δημιουρ
γία υπηρεσιών στήριξης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα κατά τα πρότυπα 
περισσότερο ανεπτυγμένων χωρών. Το εγχείρημα θα είναι ασφαλώς δύσκολο 
και χρονοβόρο, αλλά αποτελεί τη μόνη ορθολογική προσέγγιση. 
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