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Πρόλογος

‘’Άν γνώριζα νωρίτερα ή  καλύτερα,  θα ήξερα τι  πρέπει  να κάνω‘’.  Πόσες φορές δεν το

έχουμε σκεφτεί ή ζήσει; Aργά ή γρήγορα ό,τι δεν ξέρουμε θα μας πονέσει! Γιατί η άγνοια

είναι η ρίζα των προβλημάτων και του πόνου αν το καλοσκεφτούμε. (Πλάτων)

Καλύτερη γνώση  = >  καλύτερες επιλογές  = >  καλύτερα αποτελέσματα = > καλύτερη ζωή

Για αυτόν  τον  λόγο  δημιούργησα τον  Οδηγό  με  σκοπό να λάβετε  έγκυρες και  βασικές

πληροφορίες, ώστε να βγείτε στην δράση και να φροντίσετε  εγκαίρως για το μέλλον που

επιθυμείτε.  Δεν είναι  ένας οικονομικός γκουρού,  που θα σας δείξει  πως να αποκτήσετε

παθητικό  εισόδημα  με  συγκεκριμένες  κινήσεις  εντός  συγκεκριμένων  ετών.  Ο  Οδηγός

αναλύει και εξηγεί όσο το δυνατόν πιο απλά ένα αρκετά πολύπλοκο και πολυδιάστατο θέμα:

το συνταξιοδοτικό πρόβλημα. 

Επιθυμώ για εσάς, ότι επιθυμώ για τον εαυτό μου: την ελευθερία να επιλέγω έναν άνετο και

όμορφο τρόπο ζωής δίχως οικονομικές ανησυχίες και άγχη. Επιθυμώ για εσάς να επιλέγετε

πως  θα  ζήσετε  χωρίς  οικονομικούς  περιορισμούς.  Όχι  μίζερα.  Ανεξάρτητα.  Να  μην

εξαρτάστε από την βοήθεια άλλου ή άλλων. Να μην σας “βάζουν φρένο” τα οικονομικά

στις  επιλογές  σας.  Να μην  περικόπτετε  τα  θέλω σας.  Να μην  συρρικνώνεστε.  Να μην

ρίχνετε τα στάνταρ σας. Να πηγαίνετε βόλτα τον εαυτό σας, όπου τραβάει η ψυχή σας.

Πόσο μάλλον, όταν πάψετε να εργάζεστε και έχετε ακόμη περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Να

ζείτε με ανέσεις και ευκολίες.  Να μην επιβιώνετε απλώς πληρώνοντας τα αναγκαία. Να

απολαμβάνετε το δώρο της ελευθερίας της επιλογής.

Αναμφισβήτητα η οικονομική άνεση ”καθαρίζει” πολύ από τον θόρυβο και τις σκοτούρες

στο  μυαλό  που  μας  βαραίνουν.  Μας  προσφέρει  ευκολότερη  διεκπεραίωση  σε  διάφορα

ζητήματα ζωής, ευκολότερη πρόσβαση σε ευκολίες, χαρές και ευκολότερη ικανοποίηση των

επιθυμιών μας. ‘’Τα γνωρίζουμε αυτά’’, σκέφτεστε πολύ λογικά. Τι κάνουμε όμως στην

πράξη για να τα εξασφαλίσουμε μελλοντικά στον εαυτό μας; 
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Τι  αποδεικνύει  η  πραγματικότητα:  στην  καθημερινή  επικοινωνία  με  τους  φίλους  και

πελάτες μου, διαπιστώνω πόσο μεγάλη είναι η άγνοια ή η ελλιπής ενημέρωση για το πόσα

(λίγα) χρήματα θα πάρουν ως σύνταξη, όταν συνταξιοδοτηθούν. Δεν γνωρίζουν δυστυχώς

ούτε  για  το  συνταξιοδοτικό  πρόβλημα  και  κατ’  επέκταση  ούτε  για  τους  τρόπους

καταπολέμησής του. Τα τελευταία 4 χρόνια στην Γερμανία διαπίστωσα το εξής: περίπου το

70% των εργαζομένων με τους οποίους έχω έρθει σε επαγγελματική επικοινωνία νομίζει,

ότι δεν θα έχουν (μεγάλο) οικονομικό πρόβλημα στο μέλλον. Το μοτίβο σκέψης τους είναι:

’’Αφού οι μισθοί είναι σχετικά καλοί (πάντως σίγουρα καλύτεροι απ’ ότι στην Ελλάδα), αφού

τα φέρνουμε βόλτα και  βλέπουμε απ’ την μισθοδοσία μας ένα συγκεκριμένο ποσοστό του

μικτού  εισοδήματος  να  παρακρατείται  κάθε  μήνα  ως  συνταξιοδοτική  εισφορά

(Rentenversicherung, RV), θα είμαστε σχετικά καλά’’. 

Οι  περισσότεροι ζούν  ήσυχα  στην  άγνοια.  Λυπάμαι  που  το  γράφω,  αλλά  δυστυχώς  η

πραγματικότητα αυτό αποδεικνύει. Βέβαια υπάρχουν και άτομα που έχουν ήδη ενημερωθεί,

αλλά είτε δεν γνωρίζουν ακριβώς την έκταση του προβλήματος είτε απλώς παραμελούν και

αναβάλλουν να κάνουν κάτι. Σαν τον καπνιστή που γνωρίζει ότι πρέπει να το κόψει αλλά το

αναβάλλει λίγο ακόμα.

Για αυτόν τον λόγο, γεννήθηκε η ανάγκη μου να αποτυπώσω όσο το δυνατόν πιο απλά και

εμπεριστατωμένα το ζήτημα, ώστε να αφυπνιστεί και/ή να αποφασίσει να δράσει ο Έλληνας

εργαζόμενος. Αισθανόμουν μια ευθύνη ανώτερη από τις ατομικές μου ανάγκες. Γιατί δεν

μπορούσα να ανεχτώ το γεγονός, ότι ενώ γνωρίζω, δεν κάνω κάτι – εκτός της κατ΄ ιδίαν

συμβουλευτικής - για να συνεισφέρω προς την έγκυρη ενημέρωση του κόσμου.  Εξάλλου,

ένας από τους κύριους στόχους μιας δεξιοτεχνικά στρωμένης και όμορφης ζωής, είναι η

προσφορά  μας,  η  συνεισφορά  μας  και  η  χρησιμότητα.    .

Εύχομαι να βρείτε τον Οδηγό χρήσιμο και ωφέλιμο στα χέρια σας.  

Εβίτα Μανούδη 
Ντίσελντορφ, Μάιος 2022
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Οδηγός εξασφάλισης ενός άνετου και σίγουρου οικονομικού μέλλοντος

Για όλους τους Έλληνες εργαζομένους στην Γερμανία

➢ Ο Οδηγός θα σας βοηθήσει, εάν: 

• Έχετε μπερδευτεί, επικρατεί στο μυαλό σας σύγχυση και αβεβαιότητα για το πόσο

χαμηλή θα είναι τελικά η γερμανική σας σύνταξη και άρα πόσα χρήματα ακριβώς

(καθαρά) θα σας λείπουν από το πορτοφόλι σας στην συνταξιοδότηση.

• Επιθυμείτε να μάθετε πόσα χρήματα ακριβώς (καθαρά) θα χρειαστείτε επιπλέον να

εξασφαλίσετε στην συνταξιοδότησή σας, ώστε να μπορείτε να καλύπτετε τις ανάγκες

σας και τις επιθυμίες σας με άνεση. Δίχως πίεση και οικονομικούς περιορισμούς.

• Επιθυμείτε  για  το  μέλλον  σας  οικονομική σιγουριά  και  σταθερότητα για  να  μην

στερηθείτε τίποτα απ’ όσα χρειάζεστε και επιθυμείτε. 

• Επιθυμείτε  ανεξαρτησία  και  ελευθερία  επιλογών,  όταν  θα  πάψετε  να  εργάζεστε.

Επιθυμία σας είναι η εξασφάλιση μιας καλής ποιότητας ζωής χωρίς στο μέλλον να

γίνετε βάρος στα παιδιά σας ή σε συγγενείς.

• Επιθυμείτε να μάθετε σε ποιόν βαθμό και πόσο σοβαρά θα επηρεάσει την σύνταξή

σας ο υψηλός πληθωρισμός.

• Επιθυμείτε  να  μεριμνήσετε  το  συντομότερο  δυνατόν  για  την  αντιμετώπιση  του

συνταξιοδοτικού προβλήματος. Να εφαρμόσετε λύσεις.
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Εισαγωγή:  Γιατί και πώς θα σας βοηθήσει ο Οδηγός

Α.   Θα λάβετε απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:

✔ Γιατί η γερμανική κρατική σας σύνταξη θα είναι πολύ χαμηλή και άρα ανεπαρκής

ώστε να καλύψετε σίγουρα και άνετα τις ανάγκες και επιθυμίες σας; 

✔ Οι  πολύ  χαμηλές  γερμανικές  συντάξεις  δεν  μπορούν  από  μόνες  τους  να  σας

εξασφαλίσουν τουλάχιστον την ίδια ποιότητα ζωής που είχατε συνηθίσει να έχετε

όσο εργαζόσασταν. Πόσα χρήματα ακριβώς θα σας λείψουν από το πορτοφόλι σας

όταν συνταξιοδοτηθείτε; Πόσο μεγάλη θα είναι η ``τρύπα`` στο πορτοφόλι σας, που

θα προκύψει, όταν συνταξιοδοτηθείτε;

✔ Πόσα  χρήματα  (καθαρά)  χρειάζεται  επιπλέον  να  εξασφαλίσετε  για  να

αντιμετωπίσετε το ``έλλειμμα`` στο πορτοφόλι σας; 

✔ Πώς σχετίζεται η ελληνική με την γερμανική σύνταξη; Πως αλληλεπιδρούν μεταξύ

τους και τι οφείλετε να προσέξετε εξ αρχής;  

✔ Ποιες  παγίδες  κρύβονται  στην  ανάλυση  του  εγγράφου  Renteninformation  –

Rentenauskunft  και  τι  ακριβώς  πρέπει  να  προσέξετε  για  να  είστε  ασφαλείς  και

σίγουροι;

✔ Γιατί είναι τόσο σημαντικό και καθοριστικό να ασχοληθείτε όσο νωρίτερα γίνεται με

την αντιμετώπιση του προβλήματος; 

✔ Γιατί ειδικά για τις γυναίκες το οικονομικό πρόβλημα είναι μεγαλύτερο; 

✔ Ποιές επιλογές έχετε και ποιές λύσεις σας προσφέρονται, ώστε να εξασφαλίσετε το

επιθυμητό για τις ανάγκες και επιθυμίες σας οικονομικό μέλλον;
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Β.   Σκοπός της παρακάτω ανάλυσης είναι: 

✔ Να σας προσφέρει έγκαιρη και έγκυρη γνώση της κατάστασης του συνταξιοδοτικού

συστήματος. Η έγκαιρη και έγκυρη γνώση είναι το εργαλείο προστασίας σας. Γιατί

σας οδηγεί σε καλύτερες επιλογές και άρα σε καλύτερα αποτελέσματα.

✔ Να σας  δώσει  ακριβείς  πληροφορίες  για  τις  αιτίες  της  χαμηλής  και  ανεπαρκούς

γερμανικής κρατικής σύνταξης.

✔ Να σας δώσει αναλυτικές πληροφορίες για το πρόβλημα και την έκτασή του. Γιατί

έτσι γνωρίζετε καλύτερα πως θα το λύσετε. Γιατί έτσι γνωρίζετε ακριβώς για ποιό

πράγμα οφείλετε να μεριμνήσετε και να προετοιμαστείτε.

✔ Να υπολογίσετε  ακριβώς  πόσα  χρήματα  θα  σας  λείπουν  από  το  πορτοφόλι  σας

εξαιτίας  χαμηλής σύνταξης.  Αν σήμερα έχετε  συνηθίσει  να  ζείτε  π.χ.  με καθαρό

μηνιαίο εισόδημα 2.000 €, πόσα χρήματα τον μήνα θα σας λείπουν στο μέλλον; 

✔ Να  σκεφτείτε,  εάν  πράγματι  θα  σας  φτάσει  η  καθαρή  σύνταξη  ή  τα  συνολικά

εισοδήματα που προβλέπεται ότι θα έχετε όταν θα πάψετε να εργάζεστε. 

✔ Να σας προσφέρει μέσω των γραφημάτων και παραδειγμάτων σαφή εικόνα για την

μελλοντική  σας  οικονομική  κατάσταση.  Γιατί  έτσι  μονάχα  μπορείτε  να  την

βελτιώσετε: κάνοντας  ένα  σαφές  πλάνο  εφαρμογής  με  συγκεκριμένα  δεδομένα,

συγκεκριμένους στόχους και αποτελέσματα. 

✔ Να κάνει  ξεκάθαρο το μέγεθος του οικονομικού προβλήματος που θα έχετε,  εάν

βασιστείτε  αποκλειστικά  στη  κρατική  γερμανική  σύνταξη.  Οι  περισσότεροι

εργαζόμενοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πόσο άσχημη θα είναι η κατάσταση
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(σκεπτικό κατά το μοτίβο: ``εάν δεν ξέρω το πρόβλημα ή τι με περιμένει ακριβώς, για

ποιό πράγμα ακριβώς να φροντίσω και προετοιμαστώ;``). Αλλά και όσοι γνωρίζουν

γενικά το πρόβλημα, παραμελούν να δράσουν. 

✔ Να σας ξεμπερδέψει και να βάλει σε τάξη ερωτήσεις σας σχετικά με το γερμανικό

συνταξιοδοτικό σύστημα.

✔ Να μάθετε γιατί σας ωφελεί να προνοήσετε εγκαίρως και το συντομότερο δυνατόν

να λάβετε δράση για την αντιμετώπιση του συνταξιοδοτικού προβλήματος.

✔ Να σας προσφέρει επιλογές και λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τι θα

πρέπει να κάνετε, ώστε να εξασφαλίσετε το επιθυμητό για τις ανάγκες και επιθυμίες

σας μέλλον.

✔ Να σας βοηθήσει να προγραμματίσετε εγκαίρως ένα άνετο και ευχάριστο μέλλον.

Δίχως οικονομικές ανησυχίες και οικονομικούς περιορισμούς.
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1.   Γιατί η γερμανική σύνταξη θα είναι χαμηλή και ανεπαρκής. 

      Τα αίτια του προβλήματος.

Δυστυχώς η  χαμηλή κρατική γερμανική σύνταξη  δεν  θα μπορεί  να  σας  προσφέρει  ένα

ευχάριστο και άνετο μέλλον. Δίχως οικονομικές ανησυχίες και οικονομικά άγχη. Θα είναι

ανεπαρκής να υποστηρίξει το βιοτικό σας επίπεδο και τον τρόπο ζωής που έχετε συνηθίσει

σήμερα. Να σημειωθεί, πως τα παρακάτω δεδομένα αφορούν του μισθωτούς, οι οποίοι είναι

υποχρεωτικά  ασφαλισμένοι  στον  δημόσιο  συνταξιοδοτικό  φορέα  (Deutsche

Rentenversicherung)

Αίτια της χαμηλής κρατικής γερμανικής σύνταξης:

1. Το  σύστημα  συνταξιοδότησης  στηρίζεται  στην  συνθήκη  των  γενεών.  Το

ονομαζόμενο  Umlageverfahren  ή  Generationenvertrag.  Tι σημαίνει αυτό και γιατί

είναι  πρόβλημα; Σημαίνει,  ότι  η γενιά που σήμερα εργάζεται και πληρώνει μέσω

κρατήσεων  τις  συνταξιοδοτικές  εισφορές,  πληρώνει  τις  συντάξεις  των   νυν

συνταξιούχων. 

Κάθε ένα ευρώ δηλαδή που πληρώνετε μέσω των συνταξιοδοτικών εισφορών σας

(κρατήσεις απ το μικτό εισόδημά σας) στον γερμανικό συνταξιοδοτικό φορέα  δεν

αποταμιεύεται και τοκίζεται – πολλαπλασιάζεται στον προσωπικό κουμπαρά σας για

να τον πάρετε αργότερα. Το πρόβλημα προκύπτει επομένως γιατί όλο και λιγότεροι

εργαζόμενοι  συντηρούν  όλο  και  περισσότερους  συνταξιούχους.  Λιγότεροι

εργαζόμενοι, άρα λιγότερα χρήματα (συνταξιοδοτικές εισφορές) για περισσότερους

συνταξιούχους. 

Στο  παρακάτω  γράφημα  βλέπετε  ξεκάθαρα  το  πρόβλημα  με  την  μείωση  του

εργατικού δυναμικού.
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Μπλέ = εργαζόμενοι,  Kόκκινο  =  συνταξιούχος.  Με  την  πάροδο  των  ετών,  όλο  και

λιγότεροι εργαζόμενοι συντηρούν και πληρώνουν έναν συνταξιούχο. 

2. Αυξάνεται το προσδόκιμο όριο ζωής . Επομένως για περισσότερα χρόνια παίρνουν

περισσότεροι συνταξιούχοι σύνταξη. Aπο το 1992 έως το 2012 τα έξοδα σύνταξης

του γερμανικού κρατικού φορέα αυξήθηκαν κατά 100 δισεκατομμύρια ευρώ .
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(Πηγή: statista 2022) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273406/umfrage/entwicklung-der-

lebenserwartung-bei-geburt-in-deutschland-nach-geschlecht/

(Πηγή: μελέτη Ν.53, Γενάρης 2017 του Ινστιτούτου Hans Böckler Stiftung 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.imk-

boeckler.de/fpdf/HBS-006498/p_imk_study_53_2017.pdf )

3. Μείωση  ποσοστού  γεννήσεων.  1,54  παιδί  για  κάθε  Γερμανίδα  μητέρα.  Για  να

διατηρηθεί ο ίδιος γερμανικός πληθυσμός, όπως σήμερα, χρειάζονται 2,1 παιδιά ανά

μητέρα. 

(Πηγή: Eurostat Mάρτιος 2021)

4. Μεγαλύτερη  διάρκεια  σπουδών.  Ο  φοιτητής  μπαίνει  πολύ  αργότερα  στον  χώρο

εργασίας  και  επομένως  πληρώνει  αργότερα  στον  κρατικό  κορβανά  τις

συνταξιοδοτικές εισφορές του. 

(Πηγή: Statistisches Bundesamt 11. 2019)

https://de.statista.com/infografik/12037/zahl-der-studenten-an-hochschulen-in-

deutschland/

5. Μαύρη εργασία. Για το έτος 2021 η προκληθείσα ζημία για το γερμανικό κράτος

φτάνει στα 338 δισεκατομμύρια Ευρώ.  

(Πηγή: statista 2022) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/20063/umfrage/entwicklung-des-

umfangs-der-schattenwirtschaft-seit-1995/
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➢ Και  στην  Γερμανία  πρόβλημα  με  την  σύνταξη;  Οι  αιτίες  του

προβλήματος. 
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2.   Πόσο χαμηλή ακριβώς θα είναι η γερμανική σύνταξη;

Με  τον  Νόμο  περί  βιωσιμότητας  της  συνταξιοδότησης  (Rentenversicherungs-

Nachhaltigkeitsgesetz, 23.5.2003) αποφασίσθηκε απο το Γερμανικό Κοινοβούλιο η μείωση

των κρατικών συντάξεων σταδιακά σε χρονικές φάσεις. 

Βάσει Νόμου, μέχρι το 2030 η σύνταξη θα μειωθεί στο 43% του μέσου καθαρού μηνιαίου

εισοδήματος για  να  μπορέσει  να  εξασφαλιστεί  η  περαιτέρω  δυνατότητα  πληρωμής

συντάξεων. Στο άρθρο § 154 παράγραφο 3 SGB VI έχει καθορισθεί η σταδιακή μείωση ήδη

από το 2004!

(Πηγή:   §  154  SGB  6  -  Einzelnorm  (gesetze-im-internet.de) + https://www.vdk.de/ov-

schopfheim/ID126800)  

Βάσει  του  κρατικού  γερμανικού  συνταξιοδοτικού  φορέα  (Deutsche  Rentenversicherung

Bund) και της πρόγνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Κοινωνικών  Zητημάτων της

Γερμανίας, η μηνιαία σύνταξη που θα λάβετε: 

 όσοι  συνταξιοδοτηθείτε  μετά  το  2030, θα  είναι  το  περίπου  το  44%  του  μέσου

μηνιαίου καθαρού εισοδήματός σας.

 όσοι  συνταξιοδοτηθείτε  μετά  το  2040, θα  είναι  το  περίπου  το  41%  του  μέσου

μηνιαίου καθαρού εισοδήματός σας.

Επομένως, θα σας λείπει από το πορτοφόλι σας περίπου το 60% του μηνιαίου καθαρού

εισοδήματός σας. 

Σημείωση: Στην Γερμανία το  νόμιμο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι  στα 67.  Εάν

συνταξιοδοτηθείτε  πρόωρα, πριν τα 67 σας, το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο, γιατί με την

πρόωρη σύνταξη προβλέπονται κρατήσεις.
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Για κάθε μήνα που επιθυμείτε να βγείτε πρόωρα στην σύνταξη, υπολογίστε 0,3% κρατήσεις

από  την  βασική  σας  σύνταξη.  Εάν  δηλαδή  επιθυμείτε  να  βγείτε  πρόωρα  στα  63  σας,

υπολογίστε 14,4% περικοπή της αρχικής σας σύνταξης λόγω κρατήσεων :

➔Παράδειγμα: 0,3 χ 12 μήνες χ 4 έτη = 14,4% περικοπή σύνταξης. 

Η κανονική σύνταξή άνευ περικοπών είναι 1.500 € . 

Σύνταξη με υπολογισμό περικοπών : 1.500 – 14,4% = 1.284 €  

Θα  ακολουθήσει  βήμα  –  βήμα  ανάλυση  για  τον  υπολογισμό  της  καθαρής  σύνταξης

(Κεφάλαιο 10, σελ. 54 επόμενα).

Με  τον  Νόμο  περί  βιωσιμότητας  στην  συνταξιοδότηση  (Rentenversicherungs-

Nachhaltigkeitsgesetz, 23.5.2003) αποφασίσθηκε απο το Γερμανικό Κοινοβούλιο η μείωση

των κρατικών συντάξεων σταδιακά σε χρονικές φάσεις.  Βάσει  Νόμου μέχρι  το 2030 η

σύνταξη θα μειωθεί στο 43% του μέσου μηνιαίου καθαρού εισοδήματος για να μπορέσει να

εξασφαλιστεί η περαιτέρω δυνατότητα πληρωμής συντάξεων. 

Στο άρθρο § 154 παράγραφο 3 SGB VI έχει καθορισθεί η σταδιακή μείωση από το 2004!

(Πηγή:  §  154  SGB  6  -  Einzelnorm  (gesetze-im-internet.de) + https://www.vdk.de/ov-

schopfheim/ID126800)

Ακολουθούν τα αντίστοιχα γραφήματα ως πηγές.
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➢ Πρόγνωση  του  Γερμανικού  Ομοσπονδιακού  Υπουργείου  Εσωτερικών  και

Κοινωνικών Zητημάτων για την κρατική σύνταξη:
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➔Παράδειγμα: Πιο συγκεκριμένα, ας δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά για εσάς. Κατά

την συνήθη και λογική πορεία των πραγμάτων, όσο μεγαλώνετε, τόσο αυξάνεται το

εισόδημά σας.  Είτε  λόγω  ικανοτήτων  και  εμπειρίας  σας  είτε  επειδή  ορίζεται

νομοθετικά  η  αύξηση  του  κατώτατου  μισθού.  Όπως  αναφέρθηκε  παραπάνω,  το

νόμιμο όριο  ηλικίας  συνταξιοδότησης  χωρίς  κρατήσεις από την  βασική σύνταξη,

είναι στα 67. Επομένως, στα 67 σας θα είναι σαν να κάνετε μια βουτιά από έναν

βατήρα, διότι θα ``πέσετε στα χαμηλά``. 

*Πηγή: Το  γράφημα  προέρχεται  από  την  εταιρία  Swiss  Life  Select  Deutschland  GmbH.  Αποτελεί  μέρος  του

Smartkonzept – Finanzplan ως αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της. Χρήση μονάχα κατόπιν ειδικής άδειας.

19                       Homepage:  www.evitafinanzcoach.com     //    Facebook: Evita Manoudi - Finanzcoach

http://www.evitafinanzcoach.com/


  © 2022  Evita Manoudi        
                                                                                                                                                                

Σκοπός σας είναι:  Να κλείσετε την  τρύπα περίπου της τάξης 60% που θα προκύψει στο

πορτοφόλι σας, όταν συνταξιοδοτηθείτε.  Σκεφτείτε να πάτε για την μισθοδοσία σας στο

ATM και αντί του κανονικού καθαρού μηνιαίου εισοδήματός σας, να δείτε 60% λιγότερο ως

έμβασμα στον λογαριασμό σας. 

Το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο, εάν συνταξιοδοτηθείτε πρόωρα, πριν τα 67 σας, διότι

για  κάθε  μήνα  πρόωρης  σύνταξης,  υπολογίστε  0,3%  περικοπή  από  την  κανονική  σας

σύνταξη (στα 67). 

3.   Ποιό  είναι  το  συνολικό  κεφάλαιο  που  θα  χρειαστείτε  για  την

συνταξιοδότησή σας, ώστε να είστε σίγουροι και άνετοι ότι θα έχετε

τουλάχιστον την ίδια – αν όχι καλύτερη - ποιότητα ζωής;

Μέθοδος για να υπολογίσετε ακριβώς τα χρήματα που θα χρειαστείτε

στην συνταξιοδότησή σας. 

➢ 5 απλά βήματα για τον ακριβή υπολογισμό

ΒΗΜΑ 1ο: Υπολογισμός του τελευταίου εισοδήματός σας πρίν την σύνταξη

Πόσο υψηλό θα είναι το τελευταίο καθαρό ετήσιο εισόδημά σας; 

Η απάντηση σε  αυτό το  ερώτημα θα  καθορίσει  το  συνολικό αποτέλεσμα.  Λαμβάνουμε

υπόψη  για  τον  υπολογισμό  τα  67,  γιατί  είναι  το  συνταξιοδοτικό  όριο  ηλικίας  βάσει

γερμανικού νόμου χωρίς κρατήσεις. 
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➔Παράδειγμα: ο 27χρονος  Κωνσταντίνος έχει 25.000  € καθαρό ετήσιο εισόδημα.

Για να βρούμε το καθαρό ετήσιο εισόδημά του στα 67 του (έτος 2062), υπολογίζουμε

ότι θα έχει 2% αύξηση μισθού κάθε χρόνο. Δεν είναι υπερβολικό το ποσοστό. Είναι

πραγματικό,  γιατί  πρώτον  υπολογίζεται  η  αύξηση  του  κατώτατου  μισθού  που

αλλάζει κάθε χρόνο και δεύτερον υπάρχουν αρκετοί εργαζόμενοι στην Γερμανία που

λαμβάνουν κάθε χρόνο αυτήν την αύξηση και ως μορφή bonus. 

Να  τονισθεί  στο  σημείο  αυτό  πως  το  2%  δεν  αποτελεί  κέρδος.  Δεν  είναι  κάτι

σπουδαίο  ούτε  λόγος  να  πανηγυρίζουμε,  γιατί  μονάχα  ο  πληθωρισμός  είναι

παραπάνω απο 2%. Τον Μάιο του 2022 που γράφω αυτές τις λέξεις , ο πληθωρισμός

στην Γερμανία είναι 7,4%.  

Άρα, με 2% αύξηση κάθε χρόνο μέχρι τα 67 (έτος 2062), το καθαρό ετήσιο εισόδημα

του Κωνσταντίνου θα είναι 55.201 € , 4.600 € καθαρά /μήνα. 

ΒΗΜΑ 2ο:  Επιθυμητό εισόδημα στην συνταξιοδότηση

Πόσα χρήματα ακριβώς θέλετε να έχετε ως σύνταξη στην τσέπη σας, όταν πλέον δεν θα

εργάζεστε; 

Ως επιθυμητό εισόδημα υπολογίζουμε τουλάχιστον το 75 – 85% του  τελευταίου ετήσιου

καθαρού εισοδήματος. Το ποσοστό που θα ορίσετε δεν θα πρέπει να είναι χαμηλό. Δεν θα

πρέπει δηλαδή να είναι κάτω από 75% του τελευταίου ετήσιου καθαρού  εισοδήματός σας,

γιατί έτσι αυτομάτως αποδέχεστε τον οικονομικό περιορισμό σας. Αποδέχεστε ότι θα ζείτε

με λιγότερα απ’ ότι ζείτε τώρα. Το ακριβές ποσοστό θα το ορίσετε εσείς οι ίδιοι. 

Τipp 1:  για να προσδιορίσετε ακριβώς το ποσοστό, θα σας βοηθήσει ο παρακάτω πίνακας.

Πράγματα που στην σύνταξη θα κοστίζουν λιγότερο, άλλα περισσότερο, αυξημένα έξοδα

που θα προκύψουν ή ακόμη και έξοδα που δεν θα έχετε καν.
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            ΤΙ   ΔΕΝ   ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ                     ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ

• Δόση αποταμίευσης • Ταξίδια, εκδρομές

• Δόση για επενδύσεις • Νέες  δραστηριότητες,  Διασκέδαση,
περισσότερος ελεύθερος χρόνος

• Έξοδα για τα παιδιά • Αυξημένα έξοδα για ενέργεια, νερό 
κλπ. // π.χ. γιατί θα βρίσκεστε 
περισσότερες ώρες στο σπίτι

• Έξοδα  μετακίνησης  προς  –  απο
εργασία

• Ίσως έξοδα για τα εγγόνια

• Δόση για το δάνειο αγοράς ακινήτου • Αυξημένα έξοδα για 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Ιατρικά + παραϊατρικά φαρμακευτικά
προϊόντα , φυσικοθεραπείες κλπ.

• Χαμηλότερη  δόση  για  ασφάλεια
υγείας και περίθαλψης

• Υπολογισμός πληθωρισμού. Θα έχετε
ένα σταθερό ποσό σύνταξης, το οποίο
θα  χάνει  την  αξία  του  λόγω
πληθωρισμού

Τipp  2:  Προκειμένου  να  εξασφαλίσετε  οικονομική  άνεση  και  σιγουριά  στην  σύνταξη,

συνιστώ να μην λάβετε υπόψη τυχόν σύνταξη που *θα* λάβετε από την Ελλάδα. 

Προσοχή!! Αναφέρομαι μονάχα στην σύνταξη. Δεν αναφέρομαι σε άλλα εισοδήματα (π.χ.

ενοίκια) από την Ελλάδα. 

Μην συμπεριλάβετε στους υπολογισμούς σας την σύνταξη από την Ελλάδα, γιατί :

Α. Ο εργατολόγος ή το αρμόδιο ταμείο σας στην Ελλάδα είναι σε θέση να σας ανακοινώσει

περίπου την σύνταξη που προβλέπεται ότι θα λάβετε. Δεν υπάρχει καμία τελική δέσμευση

ως  προς  το  επίσημος  ύψος  σύνταξής  σας  για  να  μπορέσετε  να  προγραμματίσετε  με

μεγαλύτερη βεβαιότητα.  
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Β. Στην  Ελλάδα  το  πρόβλημα  της  σταθερότητας  και  βιωσιμότητας   των  κρατικών

ασφαλιστικών ταμείων είναι ακόμη πιο μεγάλο. Σαφώς και κάποιος μπορεί να έχει αντίθετη

άποψη  σχετικά  και  να  θεωρεί  το  πολιτικό  και  κοινωνικό-ασφαλιστικό  περιβάλλον  της

πατρίδας μας σταθερό και δυνατό.

Γ.   Το ύψος αυτής που θα σας κοινοποιηθεί θα είναι η μικτή και όχι η καθαρή σας σύνταξη.

Δ.  Για να βρείτε την πραγματική αγοραστική αξία - δύναμη της σύνταξης (δηλαδή πόσα

πράγματα θα είστε σε θέση να αγοράσετε) θα πρέπει να υπολογίσετε τον πληθωρισμό. 

Με άλλα λόγια, τα 450,00 € ελληνική σύνταξη που υπολογίζετε ότι θα λάβετε σήμερα εν

έτει 2022, προφανώς και δεν θα έχουν την ίδια αγοραστική αξία - δύναμη π.χ. το έτος 2030.

Είναι σαφές, πως με τα 450,00 € σήμερα μπορείτε να αγοράσετε περισσότερα αγαθά απ’ ότι

το 2030.

Ε.  Υπολογίστε το χειρότερο σενάριο. Γιατί έτσι θα καταφέρετε να είστε προετοιμασμένοι

και  για  τα  χειρότερες  συνθήκες.  Ο,τι  έρθει  από  την  Ελλάδα,  ας  είναι  ένα  ευχάριστο

μπόνους. Γνωρίζω πως στεναχωρώ πολλούς εργαζομένους αυτή τη στιγμή με πολλά χρόνια

εργασίας  στην  Ελλάδα  στην  πλάτη  τους.  Δεν  θέλω να φοβίσω κανέναν.  Σας  προτείνω

απλώς να προετοιμαστείτε και για την χειρότερη εκδοχή    

➢ ΛΥΣΗ:

Συστήνω  να  λάβετε  υπόψη  τουλάχιστον  το  85%  του  τελευταίου ετήσιου  καθαρού

εισοδήματος. Δηλαδή, στο παράδειγμά μας: ο Κωνσταντίνος επιθυμεί στα 67 του (2062) να

έχει 46.920 € ετήσιο καθαρό εισόδημα ως σύνταξη για να καλύψει ανάγκες και επιθυμίες

δίχως άγχος και ζόρια. 3.910 € καθαρά /μήνα.

                                                                                                             
                          τι επιθυμεί να έχει                                 85%    
         
      100%                                      

                           τι θα έχει

                                                                                                    40%
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ΒΗΜΑ 3ο:  Πόσα χρήματα ακριβώς θα σας λείπουν από το πορτοφόλι σας;

Στο παράδειγμά μας ο Κωνσταντίνος χρειάζεται καθαρά το έτος 46.920 €, όταν στα 67 του

συνταξιοδοτηθεί.  Υπολογίζουμε  πόσα  χρήματα  θα  λάβει  από  την  κρατική  γερμανική

σύνταξη καθώς δούλευε από τα 27 έως τα 67 ως μισθωτός. Ο τελευταίος ετήσιος καθαρός

μισθός του είδαμε πως ήταν 55.201  €.  Από αυτά θα λάβει το 2062 το 40% ως κρατική

γερμανική σύνταξη  =  22.080 € καθαρά /έτος  = 1.840 € καθαρή μηνιαία κρατική σύνταξη.

Ο Κωνσταντίνος, όμως επιθυμεί να έχει 3.910 € καθαρά /μήνα, αφού επιθυμεί 85% του

τελευταίου ετήσιου καθαρού εισοδήματος = 46.920 €.

➢ 46.920 € : θέλει να έχει καθαρά το έτος 

           – 22.080 € που θα λάβει απο την κρατική γερμανική σύνταξη (δεν υπολογίζουμε

                                                                                                               άλλα εισοδήματα)

           = 24.840 €  καθαρό εισόδημα / έτος θα του λείπουν από το πορτοφόλι του. 

           = 2.070 € καθαρά / μήνα θα του λείπουν από το πορτοφόλι του.

Άρα, ο Κωνσταντίνος, εάν θέλει να ζεί στην σύνταξή του με 3.910 € καθαρά /μήνα , πρέπει

να κάνει κάτι,  ώστε να κλείσει στο πορτοφόλι του την ‘’τρύπα’’ των 2.070 € καθαρά /

μήνα, 24.840 € καθαρά / έτος. 

                                                                                              
                          τι επιθυμεί να έχει                                 85%    
         
    100%                                      
                                                                                                   45% = 2.070 € καθαρά: έλλειμμα

                           τι θα έχει

                                                                                                    40% 
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➔Παράδειγμα: Εδώ υπολογίζουμε τις επιπτώσεις του πληθωρισμού

Ο  Κωνσταντίνος  το  έτος  2022  ζεί  με  καθαρό  μηνιαίο  εισόδημα  2.550  €.  Έχει

συνηθίσει να ζεί άνετα με αυτά τα χρήματα και το ίδιο ποσό επιθυμεί να έχει και

όταν συνταξιοδοτηθεί το 2055. 

Τα 2.550 € το 2022 δεν θα έχουν την ίδια αγοραστική δύναμη το 2055. Χρειάζεται

να υπολογίσουμε τον πληθωρισμό, ώστε να προσδιορίσουμε ακριβώς πόσα καθαρά

χρήματα θα πρέπει να έχει, ώστε το 2055 να ζεί εξίσου καλά έχοντας ισοδύναμη

αγοραστική δύναμη. 

Με  3%  πληθωρισμό  θα  χρειάζεται  6.763  €  καθαρά /μήνα.  Θα  λάβει  γερμανική

καθαρή σύνταξη: 1.739 €. Κεφάλαιο που θα του λείπει από το πορτοφόλι του το

2055 : 5.024 € καθαρά /μήνα .

           Επιπλέον πληροφορίες για το θέμα του πληθωρισμού θα βρείτε στις σελ. 57 επόμενα.

          

           Ακολουθεί το παράδειγμα ως γράφημα.
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*Πηγή:  Το γράφημα προέρχεται από την εταιρία Swiss Life Select Deutschland GmbH και αποτελεί μέρος του 

Smartkonzept – Finanzplan ως αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της. Χρήση μονάχα κατόπιν ειδικής άδειας.
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ΒΗΜΑ 4ο:  Ποιό το συνολικό κεφάλαιο που χρειάζεστε για να κλείσετε την

``τρύπα`` στο πορτοφόλι σας, όταν συνταξιοδοτηθείτε; 

Ποιό το κεφάλαιο που πρέπει να έχετε, ώστε να κλείσετε το κενό που θα προκύψει και έτσι

να ζήσετε άνετα δίχως οικονομικούς περιορισμούς και περικοπές; 

➢ 3 παράγοντες επηρεάζουν το αποτέλεσμα:

Παράγοντας Νο1: Διάρκεια ζωής κεφαλαίου

Για πόσο καιρό θα πρέπει να σας φτάσει αυτό το κεφάλαιο; 

Για πόσα χρόνια θα πρέπει το ζητούμενο κεφάλαιο να κλείνει την “τρύπα” στο πορτοφόλι  ,

το έλλειμμα ύψους 24.840 € καθαρά / έτος;  (αποτέλεσμα στο παράδειγμά μας, σελ. 24) . 

Υπολογίζουμε  ότι  το  κεφάλαιο  θα  πρέπει  να  μας  φτάσει  για  30  χρόνια  από  το  έτος

συνταξιοδότησής μας και μετά. Δηλαδή από τα 67 και για 30 χρόνια,  έως τα 97.  Είναι

πράγματι άβολο και μακάβριο να υπολογίζουμε τα χρόνια ζωής μας κατόπιν ζωής μας. Είναι

όμως απαραίτητο να τραβήξουμε μια γραμμή, εάν θέλουμε να προγραμματίσουμε όσο πιο

σωστά γίνεται.

Παράγοντας Νο2: Υπολογισμός ετήσιου επιτοκίου και απόδοσης κεφαλαίου

Πόσο υψηλή θα είναι η ετήσια απόδοση, δηλαδή το κέρδος που θα αποφέρει το κεφάλαιο

που σχηματίζετε κατά την πάροδο των ετών μέχρι το συνταξιοδοτικό όριο ηλικίας των 67; 

Το κεφάλαιο που σχηματίζετε αποταμιεύοντας για τα επόμενα π.χ. 30 χρόνια θα αποφέρει

κυμαινόμενο ετήσιο επιτόκιο. 

Κατόπιν υπολογισμού του  μέσου όρου πληθωρισμού  3%, λαμβάνουμε υπόψη ένα ετήσιο

μετριοπαθές, εφικτό και λογικό 5-7% επιτόκιο. 

Άρα, 5-7% είναι η κατά μέσο όρο ετήσια απόδοση κεφαλαίου σας για την διάρκεια 30 ετών

μέχρι να συνταξιοδοτηθείτε στα 67. 
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Παράγοντας  Νο3:  Ορισμός  ετήσιου  ποσοστού  ανάληψης  –  εκταμίευσης  απο  το

συνολικό κεφάλαιο που σχηματίσατε

Ορίζετε το ποσοστό που επιθυμείτε κάθε χρόνο να εκταμιεύετε - να κάνετε ανάληψη απο το

συνολικό κεφάλαιο που συγκεντρώσατε για να ζήσετε. Πόσα χρήματα θα παίρνετε απο το

συνολικό κεφάλαιο στον κουμπαρά σας για να ζήσετε; 

Το ποσοστό κυμαίνεται  μεταξύ 3-5%. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό,  τόσο μικρότερο το

συνολικό – τελικό κεφάλαιο που θα πρέπει να αποταμιεύσετε. 

Στο παράδειγμά μας στην σελ. 24: Ο Κωνσταντίνος, όπως αναλύσαμε, χρειάζεται επιπλέον

24.840 € καθαρά / έτος . Τόσα θα του λείπουν απο το πορτοφόλι του για να συνεχίσει να

κάνει την ζωή που επιθυμεί. 

Ποιό το συνολικό κεφάλαιο που πρέπει ο Κωνσταντίνος να μαζέψει αποταμιεύοντας

και επενδύοντας για να έχει κάθε χρόνο και για τα επόμενα 30 χρόνια επιπλέον 24.840 €

καθαρά/ έτος;

 Με  3% ετήσια ανάληψη από το συνολικό κεφάλαιο:  24.840  ÷ 0,03 = 828.000  €

αναγκαίο κεφάλαιο στα 67. Τόσα πρέπει να μαζέψει ο Κωνσταντίνος , εάν θέλει κάθε

έτος να παίρνει το  3%  από το συνολικό του κεφάλαιο.

 Με 3,5% ετήσια ανάληψη από το συνολικό κεφάλαιο: 24.840 ÷ 0,035 =  709.714 €

αναγκαίο κεφάλαιο στα 67. Τόσα πρέπει να μαζέψει ο Κωνσταντίνος , εάν θέλει κάθε

έτος να παίρνει το  3,5%  από το συνολικό του κεφάλαιο.

 Με  4% ετήσια ανάληψη από το συνολικό κεφάλαιο:  24.840  ÷ 0,04 =  621.000  €

αναγκαίο κεφάλαιο στα 67. Τόσα πρέπει να μαζέψει ο Κωνσταντίνος , εάν θέλει κάθε

έτος να παίρνει το  4%  από το συνολικό του κεφάλαιο.
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ΒΗΜΑ  5ο: Πόσα  χρήματα  τον  μήνα πρέπει  να  αποταμιεύετε για  να

σχηματίσετε το κεφάλαιο που υπολογίσατε ότι χρειάζεστε, ώστε να ζείτε

άνετα; 

Αφού τηρήσατε και εφαρμόσατε όλα τα βήματα, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!! Επιτέλους φτάσατε

στην μηνιαία δόση αποταμίευσης. Ο πίνακας θα σας βοηθήσει στον υπολογισμό βάσει των

λεγόμενων ``αριθμών παραγόντων``.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

   ΕΠΙΤΟΚΙΟ

5%

               ΕΠΙΤΟΚΙΟ

7%

40 χρόνια 128 215

30 χρόνια 71 102

20 χρόνια 36 45

10 χρόνια 14 16

Ο Κωνσταντίνος στο παράδειγμά μας έχει μπροστά του 40 χρόνια αποταμίευσης. Θα μου

πείτε πολλά αλλάζουν εντός 40ετίας. Συμφωνώ. Από το αυξανόμενο συνταξιοδοτικό όριο

ηλικίας, την βιωσιμότητα και ύπαρξη (;;) του κρατικού συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως

το ξέρουμε σήμερα, έως τους στόχους και τα θέλω του Κωνσταντίνου. 
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Ενόψει εφαρμογής των βημάτων, ας μείνουμε πιστοί στην διαδικασία για να φτάσουμε στο

αποτέλεσμα :) .  Ακολουθεί ο υπολογισμός βάσει μεθόδου αριθμών παραγόντων:

 Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει  να κάνει ανάληψη του συνολικού κεφαλαίου με 3%

(δείτε Βήμα Νο3). Άρα, χρειάζεται, όπως είδαμε, 828.000 €. Υπολογίζουμε 5% μέσο 

όρο ετήσιου επιτοκίου. Πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύει το μήνα;  

828.000  ÷  128  =  6.598€ έτος  >  550 € / μήνα . 

 Υπολογίζουμε  7%  μέσο  όρο  ετήσιου  επιτοκίου.  Πόσα  χρήματα  πρέπει  να

αποταμιεύει το μήνα;  828.000  ÷  215  =  3.852€ / έτος  >  321 € / μήνα . 

 Αν ο Κωνσταντίνος αποφασίσει να ξεκινήσει με την αποταμίευση και επένδυση μετά

απο  10  χρόνια,  θα  επιβαρυνθεί  επιπλέον.  Υπολογίζουμε  5%  μέσο  όρο  ετήσιου

επιτοκίου. Πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύει το μήνα; 

 828.000  ÷  71 = 11.662 € / έτος  >   971,80 € / μήνα .  

 Υπολογίζουμε  7%  μέσο  όρο  ετήσιου  επιτοκίου.  Πόσα  χρήματα  πρέπει  να

αποταμιεύει το μήνα;  

828.000  ÷  102 = 8.117 €/ έτος  >  676,40 € / μήνα . 

 Ο Κωνσταντίνος αποφασίζει  να κάνει ανάληψη του συνολικού κεφαλαίου με  4%

(δείτε Βήμα Νο3). Άρα, χρειάζεται, όπως είδαμε, 621.000 €. 

 Υπολογίζουμε  5% μέσο  όρο  ετήσιου  επιτοκίου.  Εγκαίρως  αποφασίζει  να  δράσει

προετοιμάζοντας  το  μέλλον  του,  όπως  μπορεί.  Έχει  μπροστά  του  40  χρόνια

αποταμίευσης. Πόσα χρήματα πρέπει να αποταμιεύει το μήνα;  

621.000  ÷  128 = 4.851,56 € /έτος  >  404,25 € / μήνα . 
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4.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ     κατόπιν εφαρμογής όλων των βημάτων :  

Τα καθοριστικά κριτήρια που επηρεάζουν ολόκληρο τον υπολογισμό είναι: 

 Ορισμός  επιθυμητού  εισοδήματος  στην  συνταξιοδότηση.  Ορισμός  του  ποσού  ως

ποσοστού  75-85% του  τελευταίου καθαρού ετήσιου εισοδήματός  σας.  Μπορεί  να

είναι και 100%. Από αυτό εξαρτάται το ποσοστό των χρημάτων που θα σας λείπουν.

 Διάρκεια αποταμίευσης και επένδυσης. Πότε θα πάρετε απόφαση να ξεκινήσετε να

σχηματίζετε αποτελεσματικά το απαραίτητο κεφάλαιο μεριμνώντας για ένα άνετο

μέλλον. Και λιγότερο αβέβαιο.

 Μέσο όρος ετήσιου επιτοκίου – κέρδους επι του κεφαλαίου σας. Κατόπιν αφαίρεσης

του πληθωρισμού ~ 3%, ετήσιο κυμαινόμενο επιτόκιο (~ 5-7%) . Υπολογίζουμε κατά

μέσο όρο 3% πληθωρισμό. Το παρόν υψηλό ποσοστό πληθωρισμού ~ 8% (Ιούνιος

2022, Γερμανία) δεν λαμβάνεται υπόψη, γιατί υπολογίζεται, ότι είναι παροδικό και

θα υποχωρήσει. 

 Ποσοστό ανάληψης – εκταμίευσης (3-5%)  του συνολικού κεφαλαίου που θα έχετε

συγκεντρώσει, μέχρι να συνταξιοδοτηθείτε.

5.   Γιατί είναι τόσο σημαντικό και κερδοφόρο να μεριμνήσετε το

      συντομότερο δυνατόν για την αντιμετώπιση του προβλήματος; 

Ως εργαζόμενοι  στην  Γερμανία,  εάν  επιθυμείτε  να ζείτε  το  ίδιο  καλά διατηρώντας  την

ποιότητα ζωής που έχετε σήμερα ή ακόμη καλύτερα στο μέλλον στην συνταξιοδότηση,
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οφείλετε να προνοήσετε ήδη σήμερα. Για να εξασφαλίσετε ένα άνετο για τις ανάγκες και

επιθυμίες σας αύριο, οφείλετε να ξεκινήσετε το συντομότερο δυνατόν. 

Ο χρόνος έχει πολύ μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη κεφαλαίου για τον εξής λόγο:

Το κεφάλαιο για να δουλέψει και ``αυγατήσει`` (όπως έλεγαν οι παλιοί) προς όφελός σας,

χρειάζεται χρόνο. Γιατί ο τόκος για να παραχθεί χρειάζεται χρόνο. Ο τόκος παράγεται και

ενσωματώνεται στο κεφάλαιο και έπειτα ο τόκος παράγει τόκο (ανατοκισμός). Ο χρόνος

επιτρέπει  το  χρήμα  να  παράγει  επιπλέον  χρήμα  μέσω  του  ανατοκιζόμενου  επιτοκίου

(ανατοκισμός). Τα χρήματά σας απλά επειδή τοκίζονται, στην συνέχεια ανατοκίζονται και

ανά – ανά- τοκίζονται , παράγουν επιπλέον χρήμα. Ναι, είναι τόσο απλό. 

Σας  ομολογώ  πως  κι  εγώ  αρχικά  δυσκολευόμουν  να  το  αντιληφθώ.  Και  αυτό  γιατί  ο

ανθρώπινος  εγκέφαλος  δεν  είναι  φτιαγμένος  για  να  σκέφτεται  τέτοια  μεγέθη  αριθμών

κατόπιν ανατοκισμού. 

Το φαινόμενο του ανατοκισμού χαρακτηρίστηκε ως ένατο θαύμα από τον Albert Einstein. 

Φανταστείτε την εξής αναλογία: Το φαγητό στο φούρνο χρειάζεται συγκεκριμένο χρόνο για

να γίνει. Εάν ανοιγοκλείνετε συνεχώς τον φούρνο η θερμοκρασία θα φεύγει και έτσι δεν θα

γίνει ποτέ το φαγητό  ;)

Ακoλουθούν σχετικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τον κανόνα: 

‘’όσο νωρίτερα, τόσο το καλύτερο’’.
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➔Παράδειγμα: Ο  παρακάτω  πίνακας  θα  σας  βοηθήσει  να  αντιληφθείτε  το

οικονομικό  όφελος που  έχετε  μέσω  του  ανατοκισμού.  (Πίνακας  από

https://www.zinsen-berechnen.de/ )

Εάν υποθέσουμε πως αποταμιεύετε 100,00 € κάθε μήνα για 20 συνεχόμενα χρόνια

δίχως διακοπή με 5% επιτόκιο κάθε έτος.

 Συνολικό ποσό δόσεων: 24.000 € (100,00 € χ 12 μήνες χ 20 χρόνια) Έναρξη 07.2022
 Κέρδος απλά και μόνο μέσω του ανατοκισμού: 16.564,47 € 
 Σύνολο: 39.231,95 €

33                       Homepage:  www.evitafinanzcoach.com     //    Facebook: Evita Manoudi - Finanzcoach

http://www.evitafinanzcoach.com/
https://www.zinsen-berechnen.de/


  © 2022  Evita Manoudi        
                                                                                                                                                                

➔  Το παρακάτω γράφημα – παράδειγμα απαντά στο συχνό ερώτημα: 

‘’Καλύτερα να ξεκινήσω σήμερα και με χαμηλότερη δόση αποταμίευσης ή

αργότερα  με υψηλότερη δόση αποταμίευσης - μηνιαία επιβάρυνση;’’

*Πηγή: Το γράφημα προέρχεται απο την εταιρία Swiss Life Select Deutschland GmbH και αποτελεί μέρος του 
Smartkonzept – Finanzplan ως αποκλειστικής πνευματικής ιδιοκτησίας της. Χρήση μονάχα κατόπιν ειδικής άδειας.
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Όσο καθυστερείτε, τόσο μεγαλύτερη η οικονομική σας επιβάρυνση. Όσο νωρίτερα, τόσο το

καλύτερο για εσάς, διότι έχετε σύμμαχό σας τον χρόνο και άρα τον ανατοκισμό. Έτσι θα

είναι μεγαλύτερο το τελικό κεφάλαιό σας. 

Το παραπάνω γράφημα βασίζεται σε πραγματικό παράδειγμα: Το συγκεκριμένο ζευγάρι

δεν θέλει να στερηθεί κάποια απο τις απολαύσεις και επιθυμίες του, όταν το 2055 βγεί στην

σύνταξη. Θέλει να ζεί άνετα χωρίς οικονομικές ανησυχίες. Το ζευγάρι θέλει να έχει κάθε

μήνα 3.600 € καθαρά. Μην σας φαίνονται πολλά τα χρήματα. Τα ποσά είναι υπολογισμένα

κατόπιν πληθωρισμού.  Περίπου 1.200 € /μήνα θα είναι η καθαρή γερμανική σύνταξη που

θα πάρουν και οι 2 μαζί.  Για να έχει το ζευγάρι το 2055 την ποιότητα ζωής που θέλει,

χρειάζεται επιπλέον 2.429 € καθαρά /μήνα. Αν οι 2 τους δεν προνοήσουν εγκαίρως ιδιωτικά,

θα τους λείπουν κάθε μήνα από την τσέπη 2.429 € καθαρά. 

Βάσει υπολογισμού για να κλείσει η τρύπα των 2.429 € στο πορτοφόλι τους που θα έχουν

το 2055, θα πρέπει σήμερα (Απρίλιος 2022) να αποταμιεύουν συνολικά και οι 2 μαζί  τον

μήνα 789,00  €. Άν αποφασίσουν να αντιμετωπίσουν αργότερα το πρόβλημα και άρα να

ξεκινήσουν αργότερα με την αποταμίευση, π.χ. σε μια 5ετία, θα πρέπει και οι 2 μαζί να

βάζουν στην άκρη συνολικά 1.082 € /μήνα. 

Στο ζευγάρι φάνηκε (σίγουρα και σε πολλούς αναγνώστες) δύσκολα επιτεύξιμο το μηνιαίο

ποσό αποταμίευσης ύψους 789,00 €. Ο καθένας τους έπρεπε να αποταμιεύει περίπου 400,00

€ /μήνα. Αποφάσισαν να μην πιεστούν και έτσι αποταμιεύουν και οι 2 τους 250,00 € /μήνα.

Το σημαντικότερο είναι ότι αντιλήφθηκαν το πρόβλημα και  ξεκίνησαν. Αντιλήφθηκαν το

οικονομικό όφελος του να ξεκινάει κανείς νωρίς. 

Σημαντικό είναι :

α. να εγκατασταθεί η συνήθεια συστηματικής αποταμίευσης με χαρά και δίχως πίεση,

β. να ξεκινήσει ο ανατοκισμός να δουλεύει.
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➔Παράδειγμα: Παρακάτω  βλέπετε  2  άτομα  (κόκκινο  και  γκρί  βελάκι)  που

αποταμιεύουν  την  ίδια  δόση  κάθε  μήνα  και  έχουν  και  οι  δύο  μέσο  όρο  ετήσιο

επιτόκιο 4%. 

Ο ``κόκκινος`` ξεκίνησε να αποταμιεύει  στα 35. Ο  ``γκρί`` ξεκίνησε να αποταμιεύει

στα 45. Ο ``κόκκινος`` που απλώς ξεκίνησε 10 χρόνια νωρίτερα απο τον ``γκρί`` έχει

υπερδιπλάσιο κέρδος (38.500€) εξαιτίας του ανατοκισμού. Δεν έκανε κάτι επιπλέον.

Απλά ξεκίνησε 10 χρόνια νωρίτερα. Και άφησε τον χρόνο να κάνει την δουλειά του.

*Πηγή: Το γράφημα προέρχεται απο την εταιρία Swiss Life Select GmbH και αποτελεί μέρος του Smartkonzept – 
Finanzplan ως αποκλειστικής ψηφιακής πνευματικής ιδιοκτησίας. Χρήση μονάχα κατόπιν ειδικής άδειας.
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6.    9  Λάθη - παγίδες σκεπτικού που σας κοστίζουν.

       Σημαντικό ερώτημα που ο καθένας οφείλει να θέσει στον εαυτό του:

     ΄΄Προτιμάτε να μεριμνήσετε τώρα για να είστε άνετοι και ήσυχοι μετά 

       ή να στερηθείτε μετά;΄΄

Όσο νωρίτερα ξεκινήσετε, τόσο λιγότερα χρήματα θα χρειαστεί να βάζετε στην άκρη κάθε

μήνα  για  να  σχηματίσετε  το  επιθυμητό  κεφάλαιο.  Όσο  περισσότερο  καθυστερείτε  να

ξεκινήσετε να αποταμιεύετε για να σχηματίσετε κεφάλαιο, τόσο περισσότερο επιβαρύνεστε

με  υψηλότερη  μηνιαία  δόση  αποταμίευσης.  Τόσο  περισσότερα  χρήματα  θα  πρέπει  να

βάζετε στην άκρη κάθε μήνα.  Όσο νωρίτερα ξεκινήσετε να αποταμιεύετε, τόσο μικρότερη

θα είναι η μηνιαία δόση αποταμίευσης.

➢ 9 Λάθη - παγίδες έχω παρατηρήσει μέσω συζητήσεων με  πελάτες και φίλους μου.

Είναι  λάθη  σκεπτικού,  που  σας  κοστίζουν  σοβαρά,  σας  κάνουν  κακό

μακροπρόθεσμα αλλά δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεστε άμεσα.  Αλλά έμμεσα και

αργότερα. Όταν θα έχει περάσει πολύτιμος χρόνος. Δεν βγάζω τον εαυτό μου απ’

έξω. Παλαιότερα σκεφτόμουν παρόμοια. Είχα πέσει κι εγώ σε πολλές παγίδες. Ίσως

δείτε και εσείς τον εαυτό σας σε ένα από αυτά τα λάθη σκεπτικού: 

1. `` Θα ξεκινήσω να βάζω κάτι στην άκρη όταν θα βγάζω περισσότερα χρήματα``.

Και όταν θα βγάζετε περισσότερα, θα ξοδεύετε και περισσότερα. Γιατί θα αυξηθούν και οι

επιθυμίες – ανάγκες σας (π.χ.  νέο σπίτι,  νέο αμάξι,  ακριβότερη διασκέδαση ακριβότερα

ρούχα, φαγητό συχνότερα έξω κλπ.). Τα υψηλότερα εισοδήματα δίχως πλάνο διαχείρισης θα

καλύπτονται  από  ακόμα  περισσότερα  έξοδα.  Κατά  συνέπεια  φυλακίζεστε  ολοένα  και

περισσότερο  σε  μια  ατέρμονη  λούπα,  όπου  τα  περισσότερα  έξοδα  χρειάζονται  και

περισσότερα εισοδήματα για να καλυφτούν. Τέλεια παγίδα έτσι; 
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Επομένως όσα χρήματα και αν βγάζετε, αν τελικά ξοδεύετε το ίδιο ή και λίγο περισσότερο,

τότε ποτέ δεν θα μπορέσετε να βάλετε κάτι  στην άκρη.  Και η αποταμίευση είναι τόσο

ωφέλιμη και  σημαντική γιατί  έτσι  μπορείτε  να προγραμματίζετε  και  να υλοποιείτε  όσα

σχεδιάζετε.  Είναι  απλό.  Έτσι  καταφέρνετε  να  πετύχετε  τις  επιθυμίες  και  οποιαδήποτε

οικονομικά σας πλάνα (σπίτι, διακοπές, μεγάλες αγορές, αυτοκίνητο κλπ.).

2. `` Θα βάλω κάτι στην άκρη, εάν μείνει κάτι στο τέλος του μήνα``.

Και στο τέλος του μήνα δεν μένει τίποτα γιατί πρώτα έχετε πληρώσει όλους τους άλλους

εκτός απο τον ίδιο σας τον εαυτό. Έχετε πληρώσει τον σπιτονοικοκύρη σας, το σούπερ

μάρκετ, τον χασάπη, την Τράπεζα, το εστιατόριο, το μπάρ, τον οργανισμό μεταφορών, το

μαγαζί ρούχων κ.ο.κ.. Αλλά όχι τον εαυτό σας. Με το που παίρνετε τον μισθό σας, αυτός

ανήκει στους άλλους.

3. `` Καλύτερα να χαρώ το σήμερα και το τώρα. Ε, για μετά βλέπουμε . . .``

Σαφώς να χαρείτε το τώρα. Θέλετε όμως μετά να στερηθείτε κάτι απο όσα απολαμβάνετε

τώρα;  Θέλετε  να  είστε  σε  θέση  να  χαίρεστε  και  το  μετά;  Θέλετε  παράλληλα  να

προγραμματίσετε με απλές κινήσεις να μπορείτε να απολαμβάνετε και το μετά; Ή θέλετε να

ζείτε περιορισμένα; Με περικοπές στα θέλω σας; Σας προτρέπω να λάβετε υπόψη ότι ειδικά

μετά, όταν θα πάψετε να εργάζεστε, θα έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Και το μετά

έρχεται  .  .  .  αλλά δεν  έρχονται  πλέον  τα  χρήματα  που περιμένατε  ότι  θα  πάρετε  στον

λογαριασμό  σας.  Και  το  μετά  έρχεται  και  ότι  επιθυμείτε  να  ευχαριστηθείτε,  κοστίζει

συνολικά παραπάνω απ΄ όσο υπολογίζατε.  

Και εδώ πρόκειται για την ισορροπία στην ζωή. Ο προγραμματισμός του μέλλοντος δεν

πρέπει  να  οδηγεί  στην  στέρηση  και  μιζέρια  του  παρόντος.  Σε καμιά  περίπτωση  δεν

υποστηρίζω την μιζέρια και την στέρηση στο παρόν προκειμένου να εξασφαλίσετε την

ποιότητα ζωής που επιθυμείτε στο μέλλον. Αν η μέριμνα για το μέλλον σας, σας οδηγεί σε

υπερβολική αναστάτωση, τότε σαφώς και δεν υπάρχει λόγος να επιβαρύνετε την ηρεμία σας
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και  κατ’ επέκταση  την  απόλαυση  του  παρόντος.  Σκοπός  είναι  η  υγιής  σχέση  μεταξύ

μέριμνας μέλλοντος και απόλαυσης παρόντος. Εσείς γνωρίζετε τον εαυτό σας προκειμένου

να ορίσετε το υγιές σημείο. Εδώ απλώς σας παραθέτω τι είναι οικονομικά ενδεδειγμένο και

οικονομικά  ωφέλιμο για  εσάς.  Αν επιθυμείτε,  το ακολουθείτε.  Αν όχι,  τότε  δεν υπάρχει

λόγος να στερήστε υπερβολικά και να μιζεριάζετε. Δεν έχει νόημα εξάλλου, να πιεστείτε

υπερβολικά προκειμένου να βάλετε στην άκρη 50 - 100 € περισσότερα απ΄ ότι κανονικά θα

έπρεπε. 

4. ``  Δεν  έχω πειθαρχία  και  αυτοέλεγχο  να  ξεκινήσω αποταμίευση.  Για  ποιό  λόγο

εξάλλου;   Μπορεί να μην ζώ καν μέχρι τα 67 ``.

Και αν ζείτε; Θα μαλώνετε τον εαυτό σας που δεν έχετε αυτονομία και άνεση γιατί τότε,

όταν ήσασταν νεότεροι δεν δείξατε αυτοέλεγχο στην διαχείριση των επιθυμιών σας; Θα

περιμένετε το Κράτος να σας σώσει; Θα είστε εξαρτημένοι απο άλλους; Ή απο τα παιδιά

σας; Θα έχετε ανησυχίες και οικονομική πίεση; Ο καθένας κάνει της επιλογές του και είναι

έτοιμος να υποστεί και τα αποτελέσματά των. Αν δεν επιθυμείτε να τιθασεύσετε την θέλησή

σας τώρα, τότε μετά ίσως θα πρέπει να τιθασεύσετε τον εαυτό σας στους οικονομικούς

περιορισμούς.

5. `` Kάτι θα πάρω και από την Ελλάδα ``.

Το πρόβλημα είναι τι ακριβώς. Εδώ υπολογίστε παρακαλώ ότι όσα βλέπετε σε νούμερα

είναι  μικτά  (μικτή  σύνταξη).  Υπολογίστε  α)  τις  αντίστοιχες  κρατήσεις  και β)  τον

πληθωρισμό. Άρα, την μείωση της αγοραστικής δύναμης. Τα 450,00 € μικτά που σας είπε

το 2022 ο εργατολόγος ή το Ταμείο ότι θα λάβετε, ποια αξία θα έχουν μετά από 5, 10, 20

χρόνια; Συμπληρωματικά, σας παραπέμπω παραπάνω, στην σελ. 25, 26 και 57.

6. `` Στην σύνταξη θα πάω Ελλάδα. Εκεί τα έξοδα είναι χαμηλότερα``.

Με τις εξελίξεις στην ενεργειακή κρίση, τον πληθωρισμό, τις πολιτικές της εκάστοτε ΔΕΗ

και την γεωπολιτική αστάθεια (;) , ελπίζω να είναι πράγματι έτσι. Σας προτρέπω να
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συνυπολογίσετε την αύξηση ενοικίων, ενέργειας, αύξηση τιμών στα βασικά αγαθά, καύσιμα

καθώς και έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Γεγονός  είναι  πως  στην  3η  ηλικία  προκύπτουν  πολλά  περισσότερα  έξοδα  ιατρών,

νοσοκομείων και φαρμάκων.

7. `` Έχω ακόμα χρόνια μπροστά μου για να ασχοληθώ με το συνταξιοδοτικό μου ``.

Σας παραπέμπω στο κεφάλαιο 5,  σελ. 31 επόμενα, για τα οφέλη της  έγκαιρης  έναρξης. Ο

χρόνος είναι ο σύμμαχός σας. Εκμεταλλευτείτε τον.

8.  ``  Έχω λίγα χρήματα. Τι να κάνω με τα  50,00  € τον μήνα που μου μένουν στην

άκρη;``

Καλύτερα τώρα με  50,00 €  παρά 300,00 €  μετά από 5  χρόνια.  Το  ζητούμενο είναι  να

ξεκινήσετε.  Αν  για  να  κλείσετε  την  τρύπα  στο  πορτοφόλι  σας  που  θα  προκύψει  στην

συνταξιοδότησή σας,  πρέπει  κατόπιν  υπολογισμών να αποταμιεύετε τώρα π.χ.  380,00 €

αλλά δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να πιεστείτε, τότε ξεκινήστε έσω και με 150,00 ή 100,00 €.

Το σημαντικότερο είναι να αντιληφθείτε το οικονομικό όφελος του να ξεκινήσετε νωρίς.

Και να ξεκινήσετε. 

Καθοριστικό είναι :

α. να εγκατασταθεί η συνήθεια συστηματικής αποταμίευσης με χαρά και δίχως πίεση και 

β. να ξεκινήσει ο ανατοκισμός να δουλεύει.

9. ``Θα με βοηθήσει το Κράτος. Η Γερμανία είναι Κράτος Πρόνοιας. Κάτι θα κάνει``.

Θα σας απογοητεύσω γιατί κάτι τέτοιο απλώς δεν ισχύει. Μακάρι να ήταν έτσι. για την

συνταξιοδοτική ηλικία. Το Job Center , η Arbeitsagentur ή άλλος θεσμικός παράγοντας δεν

θα  σας  βοηθήσει.  Τα  παραπάνω  σας  βοηθάνε  κατά  την  εργασιακή  σας  ζωή.  Δεν

προβλέπεται βοήθεια για την συνταξιοδότηση. Το Κράτος περικόπτει ήδη τις συντάξεις. Δεν

είναι σε θέση δυστυχώς να υποστηρίξει με επιπλέον βοήθεια. 
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Ας υποθέσουμε όμως, ότι αυτό θα αλλάξει : πόσο αυτόνομα, σίγουρα και άνετα θα νιώθετε

στην σκέψη,  ότι  εξαρτάστε  από το  Κράτος;  Πόσο όμορφα θα νιώθετε,  όταν  ανά πάσα

στιγμή  για  να  ανανεωθεί  –  επεκταθεί  η  οποιαδήποτε  κρατική  βοήθεια  θα  πρέπει  να

λογοδοτείτε και να αποδεικνύετε κάθε είδους εισοδήματός σας;   

7.   Γιατί για τις γυναίκες το συνταξιοδοτικό πρόβλημα είναι μεγαλύτερο;

Γεγονός  είναι  πως  για  τις  γυναίκες  το  πρόβλημα φτώχειας  στην  συνταξιοδότηση  είναι

μεγαλύτερο. 

Αυτό οφείλεται στους εξής λόγους: 

α. Έχουν  χαμηλότερο  εισόδημα  συγκριτικά  με  τους  άνδρες  στην  επαγγελματική  ζωή.

Γνωστό ως ‘‘Gender pay gap.‘‘ 

Στην Γερμανία οι γυναίκες αμείβονται περίπου 18% λιγότερο την ώρα συγκριτικά με τους

άνδρες για την ίδια εργασία. 

(Πηγή,  statistisches  Bundesamt:  https://www.destatis.de/EN/Themes/Labour/Labour-

Market/Quality-Employment/Dimension1/1_5_GenderPayGap.html#:~:text=Women

%20earn%2018%25%20less,part%20of%20Germany%20(6%25).

β.   Μένουν εκτός εργασίας για πολλά χρόνια λόγω ανατροφής των παιδιών, 

γ.   Αρκετά χρόνια εργασίας ως μερική απασχόληση, 

δ.   Δεν εργάζονται καθόλου.

ε.  Βασίζονται  στο  εισόδημα  του  συζύγου.  Βλέπουν  τον  σύζυγο  ως  ΄΄μαξιλαράκι

ασφαλείας΄΄ . 

ζ. Συνδυαστικά όλα τα παραπάνω.
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(Πηγή: youGov/ DEVK 2018)

https://www.google.com/search?q=youGov/+DEVK+2018&sxsrf=APq-

WBs6qr6pFvKZSn6tURIilehHPMZ_kQ:1651061444379&source=lnms&tbm=isch&sa=&ved=2ah

UKEwjG0ZOXm7T3AhVviv0HHUmcCfYQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1536&bih=722&dpr=1.2

5#imgrc=MaqoratpuCiLRM  

8.  Βασικές αρχές του γερμανικού συνταξιοδοτικού συστήματος

Να  σημειωθεί,  πως  τα  παρακάτω  δεδομένα  αφορούν  τους  μισθωτούς,  οι  οποίοι  είναι

υποχρεωτικά  ασφαλισμένοι  στον  δημόσιο  συνταξιοδοτικό  φορέα  (Deutsche

Rentenversicherung). Δηλαδή, την πλειονότητα των Ελλήνων εργαζομένων στην Γερμανία.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κεφάλαιο οι ελεύθεροι επαγγελματίες (Selbstständige),

εργαζόμενοι  που  πληρώνουν  σε  ξεχωριστό  Ταμείο  Συνταξιοδοτικής  Πρόνοιας  (π.χ.

Δικηγόροι, Γιατροί, Αρχιτέκτονες) και άλλου είδους ελεύθερα επαγγέλματα (Freiberufler).

Όσοι  ανήκουν  στις  3  αναφερθείσες  κατηγορίες  ισχύει  ο  κανόνας,  ότι  αυτοί  δεν είναι

υποχρεωτικά  ασφαλισμένοι  στον  κρατικό  συνταξιοδοτικό  φορέα.  Επομένως  είναι

απαλλαγμένοι από συνταξιοδοτικές εισφορές. 

Προβλέπονται,  όμως αρκετές  εξαιρέσεις,  όπως π.χ.  οι  ελεύθεροι  επαγγελματίες με  έναν

αποκλειστικό  εντολέα-εργοδότη  (γνωστοί  και  ως  “κατ΄  επιφανείς”  ελεύθεροι

επαγγελματίες) ή ορισμένα ελεύθερα επαγγέλματα με ή χωρίς δηλωμένους μισθωτούς. 

Εάν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω 3 κατηγορίες και δεν είστε βέβαιος- α αναφορικά

με το τι ακριβώς ισχύει, ποιο το ισχύον καθεστώς, σε ποιο Ταμείο - κρατικό ή ιδιωτικό –

σας συμφέρει περισσότερο να πληρώνετε εισφορές και γενικά ποιες είναι οι συνέπειες της
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κάθε επιλογής σας, απευθυνθείτε ιδανικότερα στον σύμβουλό σας για να σας καθοδηγήσει

και να λάβετε αναλυτικές πληροφορίες.

➢ Ηλικίες συνταξιοδότησης και χρόνος αναμονής:

α. κανονική σύνταξη γήρατος στα 67. 

Προϋπόθεση: 5 έτη πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών. Πρόκειται για τον υποχρεωτικό για

όλους  χρόνο  αναμονής  (Wartezeit).  Στα  5  έτη  εργασίας  υπολογίζονται  και

συμπεριλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα αποχής λόγω ασθένειας / ατυχήματος, λόγω

ανεργίας, στρατιωτικής θητείας ή διάρκεια ανατροφής παιδιών (Kinderzeiten) . 

Βασική προϋπόθεση: η πληρωμή των συνταξιοδοτικών εισφορών να αναλαμβάνονται και

πληρώνονται πράγματι από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Δηλαδή σε περίοδο ανεργίας το

επίδομα ανεργίας από την Arbeitsamt, σε περίοδο ασθένειας ή ατυχήματος το Krankengeld

από το Ταμείο Υγείας, σε περίοδο στρατιωτικής θητείας από τον Οργανισμό του στρατού,

σε περίοδο ανατροφής παιδιών για συνολικά 3 έτη από τον ίδιο τον κρατικό συνταξιοδοτικό

φορέα (Deutsche Rentenversicherung Bund). Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να γίνει

οπωσδήποτε αίτηση, δεν γίνεται αυτομάτως. 

Περίπτωση    Minijob:   τα  χρονικά  διαστήματα  εργασίας  ως  ``Minijober``  δεν

συμπεριλαμβάνονται. Εξαίρεση: O ``Minijober`` καταβάλει την δική του συμμετοχή (3,6%)

στον κρατικό συνταξιοδοτικό φορέα . Θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί προηγουμένως με τον

εργοδότη. 

β. Εργαζόμενοι με 35 και άνω έτη ασφαλιστικών εισφορών. 

Όποιος έχει συμπληρώσει τα 35 έτη εργασίας στην Γερμανία, προβλέπεται κατά κανόνα η

σύνταξη στα 67. Εφικτή είναι η πρόωρη σύνταξη στα 63 με περικοπές. 
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Προβλέπεται η μερική ή ολική εξαγορά των μηνών περικοπών. Για κάθε μήνα που βγαίνει

κανείς πρόωρα στην σύνταξη  =  0,3% περικοπή σύνταξης . 

➔Παράδειγμα: Εργαζόμενος βγαίνει 2 χρόνια νωρίτερα στην σύνταξη. 

24 μήνες χ  0,3 = 7,2% περικοπή σύνταξης. 

Η κανονική σύνταξή του άνευ περικοπών είναι 1.500 € . 1.500 - 7,2% = 1.392 €  

Στα  35  έτη  εργασίας  υπολογίζονται  και  συμπεριλαμβάνονται  τα  χρονικά  διαστήματα

αποχής λόγω ασθένειας  /  ατυχήματος,  λόγω ανεργίας,  στρατιωτικής θητείας  ή διάρκεια

ανατροφής παιδιών (Kinderzeiten). 

Βασική προϋπόθεση: η πληρωμή των συνταξιοδοτικών εισφορών να αναλαμβάνονται και

πληρώνονται πράγματι από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα. Δηλαδή σε περίοδο ανεργίας το

επίδομα ανεργίας από την Arbeitsamt, σε περίοδο ασθένειας ή ατυχήματος το Krankengeld

από το Ταμείο Υγείας, σε περίοδο στρατιωτικής θητείας από τον Οργανισμό του στρατού,

σε περίοδο ανατροφής παιδιών για συνολικά 3 έτη από τον ίδιο τον κρατικό συνταξιοδοτικό

φορέα (Deutsche Rentenversicherung Bund) . Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει να γίνει

οπωσδήποτε αίτηση, δεν γίνεται αυτομάτως.

Περίπτωση   Minijob:   ισχύει όπως και παραπάνω, υπο α)

γ. Εργαζόμενοι με 45 και άνω έτη ασφαλιστικών εισφορών.

Όποιος  έχει  συμπληρώσει  τα  45  έτη  εργασίας  στην  Γερμανία,  προβλέπεται  η  πρόωρη

σύνταξη στα 65 χωρίς περικοπές. Ειδάλλως βγαίνει κανονικά στην σύνταξη στα 67. 

Στα  45 έτη εργασίας υπολογίζονται και συμπεριλαμβάνονται τα χρονικά διαστήματα  που

αναφέρθηκαν και παραπάνω, υπό β).
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δ. Εργαζόμενοι με τουλάχιστον 50% αναγνωρισμένη αναπηρία.

Προβλέπεται  κατά  κανόνα  η  σύνταξη  στα  65  χωρίς  περικοπές. Απαραίτητος  χρόνος

αναμονής: 35 έτη (Wartezeit). Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων μπορεί να βγεί στην

σύνταξη νωρίτερα στα 62 με περικοπές. Εδώ ο νομοθέτης υπολογίζει max. περικοπές για 3

έτη (36 μήνες).  Το μέγιστο περικοπών είναι 10,8%  (36 μήνες  χ  0,3% για κάθε μήνα

πρόωρης συνταξιοδότησης.

➢ Φορολόγηση κρατικής γερμανικής σύνταξης

Η κρατική σύνταξη φορολογείται στο σύνολό της, δηλαδή 100% . Προϋπόθεση: τα

συνολικά εισοδήματά σας ως συνταξιούχος υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Αυτό

κάθε έτος αυξάνεται.  Το 2022 είναι 10.347€. Άρα, το συνολικό σας εισόδημα ως

συνταξιούχος θα φορολογείτο από το επόμενο ευρώ που ξεπερνάει το όριο 100%.  

9.  Ανάλυση του εγγράφου   ``Rentenauskunft – Renteninformation``  

Θα  αναλύσουμε  μαζί  βήμα  -  βήμα  το  λεγόμενο  έγγραφο  ``Rentenauskunft ή

Renteninformation``  της  Deutsche  Rentenversicherung  (DRV),  το  οποίο  κρύβει  αρκετές

παγίδες. Ευθύνεται επιπλέον για παρανοήσεις και παρεξηγήσεις αναφορικά με την τελική

καθαρή σύνταξη που θα λάβετε. 

Οι  περισσότεροι  λαμβάνουν  αυτό  το  έγγραφο  μόλις  αποκτήσουν  το  συνταξιοδοτικό

δικαίωμα στην Γερμανία. Δηλαδή μόλις συμπληρώσουν 5 ολόκληρα έτη εργασίας (πλήρους

ή μερικής απασχόλησης) με υποχρεωτικές συνταξιοδοτικές εισφορές (Pflichtbeiträge).  

Το έγγραφο αναλύεται κανονικά με βάση την σειρά των αριθμών και των παραγράφων που

σας εμφανίζονται. 
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A.  Πρώτο νούμερο

 Το πρώτο νούμερο δηλώνει την σύνταξη που θα πάρετε σε περίπτωση ανικανότητας

εργασίας. Οι προϋποθέσεις όμως που θα πρέπει να συντρέχουν για να δικαιούστε

αυτού του είδους σύνταξης είναι οι εξής: 

1. Ικανότητα εργασίας έως 3 ώρες /ημέρα ή μεταξύ 3 έως 6 ωρών /ημέρα σε οποιαδήποτε

θέση εργασίας. Απαιτείται έγγραφο ιατρού που να πιστοποιεί την παραπάνω κατάσταση.
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Ήδη στο σημείο αυτό απορρίπτονται πάρα πολλές αιτήσεις σύνταξης, γιατί:  

α. πρέπει κανείς να είναι σε εξαιρετικά άσχημη κατάσταση ώστε να μην μπορεί να εργασθεί

έστω μέχρι 3 ώρες την ημέρα,

β. ενδέχεται να μην μπορεί κάποιος να εργασθεί στον τομέα σπουδών του ή τελευταίο του

επάγγελμα,  αλλά  να  μπορεί  να  εκτελέσει  μια  οποιαδήποτε  άλλη,  άσχετη  εργασία  (π.χ.

δασκάλα ή οδηγός λεωφορείου μπορεί να γίνει τηλεφωνήτρια/τής για 3 ώρες /ημέρα) . 

2. Συμπλήρωση 5 ετών  συμμετοχής  (χρόνος αναμονής)  ως εργαζόμενος στον γερμανικό

κρατικό  συνταξιοδοτικό  φορέα  (Deutsche  Rentenversicherung  Bund).  Στην  σελ.  43

αναφέρεται αναλυτικά τι ακριβώς συμπεριλαμβάνεται στην 5ετία.

3. Πληρωμή  υποχρεωτικών  ασφαλιστικών  εισφορών  τα  τελευταία  3  έτη.  Αυτομάτως

αποκλείονται όσοι έχουν Minijob. Εννοούνται τα τελευταία 3 έτη προτού επέλθει ο λόγος

ανικανότητας εργασίας.
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Β. Δεύτερο + τρίτο νούμερο

 To  δεύτερο  νούμερο δηλώνει  το  ύψος  της  σύνταξης  που  θα  λάβετε,  εάν

σταματήσετε αύριο να εργάζεστε.

 Το  τρίτο  νούμερο είναι  το  σημαντικότερο  και  αφορά  τους  περισσότερους.

Αποτυπώνει την μικτή σύνταξη που θα λάβετε, εάν τα επόμενα χρόνια μέχρι τα 67

σας (όχι πρόωρα π.χ. στα 63 ή 64)  συνεχίσετε να εργάζεστε με το ίδιον μέσο όρο

μικτού ετήσιου εισοδήματός σας. Τι πρέπει να κρατήσετε: Πρώτον, ότι πρόκειται για

μικτή σύνταξη. 
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Άρα, από το τρίτο νούμερο (στο παράδειγμά μάς 1.286,15 €) αφαιρέστε τις κρατήσεις λόγω

φορολογίας  και  κοινωνικό-ασφαλιστικών  εισφορών  (υγεία,  περίθαλψη).  Συνολικά

υπολογίζουμε περίπου 15% κρατήσεις. 

Συνεπώς: από την μικτή σύνταξη αφαιρούμε περίπου 15%. 

Άρα: 1.286,15 € - 15% = 1.093,22 € καθαρή μηνιαία σύνταξη. Δεύτερον, οι ασφαλιστικές

συνταξιοδοτικές εισφορές υπολογίζονται  πάντα στο μικτό σας εισόδημα.  Εάν π.χ.  έχετε

3.000 € μικτό μηνιαίο εισόδημα, απ το μικτό σας εισόδημα πληρώνετε συνολικό ποσοστό

18,6% για την σύνταξή σας.  

Για  τον  υπολογισμό  του  τρίτου  νούμερου  ο  κρατικός  συνταξιοδοτικός  φορέας  (DRV)

λαμβάνει  υπόψη  τον  κατά  μέσο  όρο  μικτό  ετήσιο  εισόδημά  σας.  Στο  παράδειγμα:  Αν

συνεχίσει η εργαζομένη να εργάζεται  με το ίδιο κατά μέσο όρο ετήσιο μικτό εισόδημα, η

μικτή σύνταξη που θα λάβει είναι 1.286,15 € .

Σαφώς  και  η  σύνταξή  της  θα  είναι  μεγαλύτερη  ή  μικρότερη  σε  περίπτωση  μεγάλων

αλλαγών του μικτού ετήσιου εισοδήματός σας που οδηγούν σε επαναπροσδιορισμό του

μέσου  όρου.  Λιγότερες  ώρες  εργασίας,  ανεργία,  αρκετά  χαμηλότερος  μισθός  ή  μαύρη

εργασία οδηγούν σε λιγότερες συνταξιοδοτικές εισφορές,  άρα λιγότερα ένσημα, άρα σε

χαμηλότερη σύνταξη.
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Γ.  `` Rentenanpassung``  -  Προσαρμογή σύνταξης

Στο σημείο αυτό παρατηρείται η  1η παγίδα. O  κρατικός συνταξιοδοτικός φορέας  εικάζει

(δεν δηλώνει ρητά ούτε δεσμεύεται ούτε υποχρεούται) ότι  η μηνιαία μικτή σύνταξη σε

περίπτωση  προσαρμογής – αύξησης σύνταξης κατά  1% ή 2%, θα αυξηθεί στα αντίστοιχα

ποσά. Αναπροσαρμογή = μικρή αύξηση. 

Αυτό που αξίζει να κρατήσετε είναι ότι αυτή η αναπροσαρμογή – αύξηση 1% ή 2% είναι

τόσο μικρή, με αποτέλεσμα να είναι  αμελητέα. Γιατί  η αύξηση τόσο μικρού ύψους  δεν

καλύπτει ούτε καν το ποσοστό του πληθωρισμού. Η αύξηση λαμβάνει χώρα σχεδόν κάθε

έτος. 
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Παραδείγματα αναπροσαρμογής - αύξησης από το παρελθόν:

Το 2019: 3,18% στην δυτική Γερμανία (West) και 3,91% στην πρώην ανατολική Γερμανία

(Ost). Το 2020: 3,45% (West) // 4,20% (Ost), 2022: 5,35% (West) // 6,12% (Ost). Το 2021

δεν υπήρξε αναπροσαρμογή λόγω κορώνας.

O καθένας μας, πιστεύω, είναι σε θέση να συμπεράνει κατά πόσο αυτή η αύξηση μπορεί

θεωρηθεί αρκετή και ικανή να σας εξασφαλίσει το βιοτικό επίπεδο που επιθυμείτε. Η τόσο

μικρή  αύξηση  είναι  αμελητέα  και  ανίκανη  να  εξισορροπήσει  τα  μεγάλα  ποσοστά

πληθωρισμού. Τον Μάιο 2022 στην Γερμανία έχουμε επίσημα 7,5% πληθωρισμό. 

Η σκέψη σας, ότι το υψηλό ποσοστό είναι παροδικό λόγω Πολέμου στην Ουκρανία και των

συνεπειών της, είναι ορθός. Το ποσοστό πληθωρισμού θα πέσει. Δεν ξέρουμε όμως πότε

ακριβώς.  Ακόμη όμως κι  όταν πέσει  το ποσοστό πληθωρισμού,  προβλέπεται  ότι  δεν  θα

επανέλθει στο 2 - 3%. Το 2% προ Κορώνας εποχής και προ Ουκρανικού πολέμου θεωρείτο

φυσιολογικό όριο και αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

  

Σας προτρέπω, επίσης,  να θυμηθείτε  τον  Νόμο περί βιωσιμότητας της συνταξιοδότησης

(Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz, 23.5.2003)  με τον οποίο αποφασίσθηκε απο

το  Γερμανικό  Κοινοβούλιο  η  μείωση  των  κρατικών  συντάξεων  σταδιακά  σε  χρονικές

φάσεις.  Μέχρι  το  2030  η  σύνταξη  θα  μειωθεί  στο  43%  του  μέσου  καθαρού  μηνιαίου

εισοδήματος για  να  μπορέσει  να  εξασφαλιστεί  η  περαιτέρω  δυνατότητα  πληρωμής

συντάξεων. 

Στο άρθρο § 154 παράγραφο 3 SGB VI έχει καθορισθεί η σταδιακή μείωση απο το 2004!

(Πηγή:   §  154  SGB  6  -  Einzelnorm  (gesetze-im-internet.de) +  https://www.vdk.de/ov-

schopfheim/ID126800)
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Δ.  Πληθωρισμός, Αγοραστική δύναμη της μικτής σύνταξης

Στο σημείο αυτό παρατηρείται η 2η παγίδα. Ονομάζεται πληθωρισμός. Μια λέξη που έχετε

σίγουρα βαρεθεί να ακούτε τις τελευταίες μέρες και να διαβάζετε στον παρόντα Οδηγό :)

Αλλά  έχει  τόσο  μεγάλη  σημασία.  Η  μικτή  σύνταξη  που  προβλέπεται  ότι  θα  λάβετε

υπόκειται στις επιπτώσεις του πληθωρισμού. Τι αξία θα έχει μετά από 10, 20, 30 χρόνια η

καθαρή μηνιαία σύνταξη ύψους 1.093 € που υπολογίσαμε παραπάνω στην σελ. 49 ; 

Η ίδια  η Deutsche  Rentenversicherung (DRV)  κρούει  το  καμπανάκι  του  κινδύνου.

Υπολογίζει πως σήμερα τα 100,00 € με 1,5% (!!) το έτος πληθωρισμό θα έχουν στην
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συνταξιοδότηση  την  μισή  σχεδόν  αξία:  55,00  €.  Αν  υπολογίσουμε  με  2,5%  ή  με  3%

αντιλαμβάνεστε πως τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για τo πορτοφόλι μας.

Αναλυτικά για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις του: σελ. 25, 26 και 57.

Ε.  Έξτρα ιδιωτική μέριμνα για κάλυψη της ``τρύπας`` στο πορτοφόλι σας

Ο  ίδιος  ο  κρατικός  συνταξιοδοτικός  φορέας  (DRV)  ενημερώνει  και  προειδοποιεί  την

ασφαλιζόμενη  ότι  θα  χρειαστεί  μια  επιπλέον  οικονομική  εξασφάλιση  (zusätzliche

Absicherung) για την περίοδο συνταξιοδότησης γιατί  το κενό (Lücke) μεταξύ του μισθού

της και της σύνταξης θα είναι μεγάλο. Για το κενό μεταξύ μισθού και σύνταξης, γνωστό

ως ``Versorgungslücke``, έγινε αναλυτική αναφορά στο κεφάλαιο 2 (σελ. 15 επόμενα).
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O επιλογές - λύσεις που προβλέπονται, αναφέρονται στο κεφάλαιο 12  (σελ. 59 επόμενα).

Αξίζει στο σημείο αυτό να τονιστεί ξανά, πώς για κάθε περίσταση (οικογένεια, εργαζόμενος

ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας) ενδείκνυνται και διαφορετικές επιλογές – λύσεις

που εξετάζονται  πάντα ατομικά.  Επειδή,  οι  ανάγκες,  οι  στόχοι  και  οι  επαγγελματικές –

προσωπικές συνθήκες διαφοροποιούνται. 

10.  Αναλυτική διαδικασία υπολογισμού γερμανικής σύνταξης γήρατος

      (  Altersrente  )  

Η διαδικασία που αναλύεται παρακάτω είναι ακριβώς η ίδια που εφαρμόζει και ο κρατικός

συνταξιοδοτικός φορέας (φόρμα υπολογισμού σύνταξης, Rentenformel). Να σημειωθεί πως

η ανάλυση αφορά αποκλειστικά τον υπολογισμό σύνταξης γήρατος (Altersrente) για μισθωτό

(Angestellter), υποχρεωτικά ασφαλισμένο στον κρατικό συνταξιοδοτικό φορέα. Δεν αφορά

άλλα είδη σύνταξης, όπως σύνταξη χηρείας, ορφανού παιδιού κλπ. .

➔Παράδειγμα: Ο εργαζόμενος (Α) με 20 χρόνια εργασίας στην Γερμανία και 

μέσο μικτό ετήσιο εισόδημα : 28.000 € . 

**Μέσο μικτό ετήσιο εισόδημα  =  κατά την 20ετία, ο μέσος όρος του ετήσιου μικτού 

εισοδήματός του.
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➢ Απαραίτητα βήματα υπολογισμού κρατικής γερμανική σύνταξης:

1. Αφετηρία στον υπολογισμό αποτελεί το  ετήσιο μικτό εισόδημα  του  μέσου εργαζομένου

στην Γερμανία για το 2022  :  39.480 € (3.290 € / μήνα) . Το ετήσιο μικτό εισόδημα του

μέσου  εργαζομένου  στην  Γερμανία  (Bezugsgröße)  αποτελεί  βάση  για  τους  επόμενους

υπολογισμούς και μεταβάλλεται κάθε χρόνο.

2.  ΑΤΟΜΙΚΟ  ετήσιο μικτό εισόδημα του εργαζομένου (Α) :  28.000 €

3.  Διαιρούμε το ατομικό μικτό ετήσιο εισόδημα / μικτό ετήσιο εισόδημα του μέσου

     εργαζομένου:

     28.000  :  39.480  =  0,71 Ένσημο (Εntgeltpunkt, ΕP)   

Για να λάβει ο εργαζόμενος Α ένα ολόκληρο ένσημο (Entgeltpunkt) θα πρέπει το μικτό

ετήσιο εισόδημά του να είναι ίσο – ίδιου ύψους -  με το ετήσιο μικτό εισόδημα του μέσου

εργαζομένου στην Γερμανία για το 2022 : 39.480 €. 

Εάν  το  μικτό  ετήσιο  εισόδημα  του  Α είναι  π.χ.  20%  υψηλότερο απο  το  μικτό  ετήσιο

εισόδημα του μέσου εργαζομένου στην Γερμανία, θα έχει 1,2 ένσημα για το αντίστοιχο έτος

εργασίας. 

Εάν είναι 40% υψηλότερο, αντίστοιχα 1,4 ένσημα το έτος  (Εntgeltpunkt,  ΕP).  Eάν είναι

20% ή 40% χαμηλότερο το ατομικό μικτό ετήσιο εισόδημα από το μικτό ετήσιο του μέσου

εργαζομένου στην Γερμανία, αντίστοιχα θα έχει 0,8 ή 0,4 ένσημο για το αντίστοιχο έτος

εργασίας (Εntgeltpunkt, ΕP).

4.  0, 71 Ένσημο - Εntgeltpunkt (EP) για ένα έτος εργασίας (2022)
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5.  Εάν  έχω  δουλέψει  π.χ.  20  χρόνια  στην  Γερμανία  με  κατά μέσο  όρο μικτό  ετήσιο

εισόδημα  28.000  €,  τότε  για  τα  συνολικά  20  χρόνια  εργασίας,  πόσα  ένσημα  θα  έχω

συμπληρώσει;

• Τα ένσημα (Entgeltpunkte) συνολικά θα είναι : 14,20 (20 έτη  X  0,71 ένσημο /έτος )

6.  Φόρμα υπολογισμού σύνταξης (Rentenformel):

ΕP Entgeltpunkte  X   ZF Zugangsfaktor  X   RW Rentenwert  X   RAF Rentenartfaktor

14,20    Χ   1   Χ   34,19     Χ   1  =  484,50 €  ΜΙΚΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ

6α.  Η αξία σύνταξης για κάθε ένσημο (Rentenwert, RW) αυξάνεται ανά έτος περίπου 1% .

Άρα, το Rentenwert (RW) το 2023 θα είναι περίπου 34,53.

7.  Υπολογισμός κρατήσεων :   ~ 15%
  
Η γερμανική σύνταξη δεν παύει να είναι εισόδημα και υπόκειται  επομένως σε κρατήσεις.

(φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές: Υγεία, Περίθαλψη).  Αρχικά υπολογίζουμε το ετήσιο

αφορολόγητο της σύνταξης.  Για το έτος 2022: το ετήσιο αφορολόγητο αποδοχών είναι:

9.984 € . Το 2021 ήταν 9.744 €. Ένα μέσο λογικό ποσοστό κρατήσεων για τον υπολογισμό

είναι ~15%. 

Προσοχή! Το ακριβές ποσοστό κρατήσεων εξαρτάται από το συνολικό ετήσιο εισόδημα του

συνταξιούχου που με τη σειρά του επηρεάζει τον φορολογικό συντελεστή. Στο παράδειγμά

μας υπολογίζουμε 15% κρατήσεις.

485,50 €   –  15%  κρατήσεις   =   412,67 €  ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
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8.   Υπολογισμός πληθωρισμού:  ~ 3%

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα απολύτως συνειδητά  δεν υπολογίζουμε με το ισχύον πολύ

υψηλό  ποσοστό  πληθωρισμού ενόψει  του  πολέμου  της  Ουκρανίας  και  της  ενεργειακής

κρίσης.  Και  αυτό  γιατί  ο  υψηλός  πληθωρισμός  θα  είναι  παροδικός  βάσει  ειδικών

οικονομικών  μελετών.  Δεν  θα  πέσει  ξανά  απότομα  στο  ~ 2%,  όπως  παλιά,  αλλά  ένα

συντηρητικό ποσοστό ύψους ~ 3%  είναι απολύτως λογικό και πιθανότερο.

Ποια η αξία - η αγοραστική δύναμη  της καθαρής σύνταξης ύψους 412,67 € μετά από 20 -

30 έτη, εάν υπολογίσουμε ότι κάθε έτος κατά 3% θα μειώνεται η αξία των 412,67 € ; 

Πόσα πράγματα θα μπορείτε να αγοράσετε ή να κάνετε με τα 412,67 €, όταν θα βγείτε στην

σύνταξη μετά απο 10 - 20 έτη;

11.  Κοινή ευρωπαϊκή σύνταξη ή ξεχωριστή γερμανική   και   ελληνική;  

Όσοι έχουν ένσημα στην Ελλάδα και στην Γερμανία παράλληλα θα λάβουν 2 ξεχωριστές

συντάξεις.  Δεν  προβλέπεται  ο  υπολογισμός  και  η  παροχή  μιας  κοινής  ευρωπαϊκής

σύνταξης.  Ο  Έλληνας,  όμως,   που  ζεί  και  εργάζεται  στην  Γερμανία  έχει  την  εξής

δυνατότητα: μπορεί να κάνει την αίτηση για την ελληνική σύνταξη είτε στην Γερμανία,

στον  κρατικό  αρμόδιο  γερμανικό  φορέα  (Deutsche  Rentenversicherung  Baden

Württemberg) είτε στην Ελλάδα, στο αντίστοιχο αρμόδιο Ταμείο (π.χ. ΕΦΚΑ). 

Συνίσταται η αίτηση για την ελληνική σύνταξη να γίνεται στην Ελλάδα με την υποστήριξη

ενός ειδικού εργατολόγου. Έτσι έχετε τα εξής οφέλη: πρώτον, έναν ειδικό στο πλευρό σας,

που μπορεί ανά πάσα στιγμή να λάβει πληροφορίες άμεσα με την φυσική του παρουσία και
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δεύτερον,  αποφεύγετε  επιπλέον  γραφειοκρατία  και  καθυστέρηση.  Αποφεύγετε  την

καθυστέρηση που θα προκληθεί από την μεταβίβαση του φακέλου σας από τον φορέα της

Γερμανίας στον αντίστοιχο της Ελλάδας. Κοινώς την γραφειοκρατία.

Όσοι έχουν δουλέψει περίπου 3 έτη στην Γερμανία έχοντας υποχρεωτικές συνταξιοδοτικές

εισφορές, λαμβάνουν από τον γερμανικό συνταξιοδοτικό φορέα ορισμένα έγγραφα με θέμα

την  ´´Kontenklärung´´  ή  ´´Erklärung  des  Versicherungskontos´´. Τι  σημαίνει  αυτό;  Σας

ζητούν  περαιτέρω  πληροφορίες  αναφορικά  με  το  φοιτητικό  και  επαγγελματικό  σας

παρελθόν. Σας θέτουν διάφορες ερωτήσεις και χρειάζεται να απαντήσετε για όλα όσα σας

ζητούνται από τα 17 σας και μετά. Ζητούνται αναλυτικότατες πληροφορίες για το παρελθόν

σας με αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα μεταφρασμένα από Ελλάδα ή από οποιαδήποτε

χώρα βρισκόσασταν στο παρελθόν. Για παράδειγμα, ζητείται από πότε και εάν ήσασταν

άνεργος/η στην Ελλάδα λαμβάνοντας κρατικό επίδομα ανεργίας ή έως πόσα χρόνια μείνατε

εκτός εργασίας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος.  Και εύλογα αναρωτιέστε για ποιόν λόγο

ζητάνε τόσες λεπτομέρειες με τα αντίστοιχα έγγραφα, αφού δεν έχει καμία σχέση και δεν

συγχέονται η γερμανική με την ελληνική σύνταξη;

Σκοπός  είναι  να  ληφθούν  υπόψη  έτη  σπουδών,  ανατροφής  παιδιών,  γονεϊκής  άδειας  ή

ανεργίας  για  να  συμπεριληφθούν  όλα  αυτά  τα  έτη  ευνοϊκά  στον  συνταξιοδοτικό  σας

λογαριασμό.  Παίζει  ρόλο  στο  ύψος  της  σύνταξής  σας.  Έχει  μεγάλη  σημασία  για  τον

προσδιορισμό της μετέπειτα γερμανικής σας σύνταξης και για την ολοκληρωμένη εικόνα

ενσήμων σας. Θερμή παράκληση: μην παραλείψετε να επιμεληθείτε και συμπληρώσετε τα

έγγραφα που σας έστειλαν. 

Απάντηση στο ερώτημα που προκύπτει για πολλούς εργαζομένους: Αν λαμβάνετε σύνταξη

από  Ελλάδα  και  εργάζεστε  παράλληλα  στην  Γερμανία,  η  ελληνική  σύνταξη  δεν

φορολογείται  στην  Γερμανία.  Μονάχα  στην  Ελλάδα  φορολογείται  βάσει  Νόμου  περί

αποφυγής διπλής φορολογίας που έχουν συνάψει μεταξύ τους Γερμανία – Ελλάδα. 
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Βασική προϋπόθεση για να μην φορολογηθεί η ελληνική σύνταξή και στην Γερμανία είναι

να ξεκινήσετε και ολοκληρώσετε την διαδικασία μεταφοράς φορολογικής κατοικίας στην

Γερμανία.  Πρέπει  οπωσδήποτε  να  μεριμνήσετε  για  αυτήν  την  διαδικασία  καθώς  έτσι

προστατεύεστε απο την διπλή φορολόγηση. Με αυτόν τον τρόπο και αφού ολοκληρωθεί

επιτυχώς  η  διαδικασία  θα  οριστείτε  στην  ελληνική  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.  ως  φορολογικός

κάτοικος  εξωτερικού.  Πρόκειται  για  μια  περίπλοκη  διαδικασία  για  αυτόν  τον  λόγο

συνιστάται να συμβουλευτείτε τον λογιστή σας ή τον οικονομικό σας σύμβουλο.

12.  Ε  πιλογές  και  λύσεις  για  την  εξασφάλιση  της  μελλοντικής  σας  

οικονομικής σταθερότητας και άνεσης. Πώς θα κλείσετε την ’’τρύπα στο

πορτοφόλι’’  σας  (   ``Versorgungslücke``   )  .  

Αν ήταν όλα ιδανικά λυμένα από το Κράτος, τότε δεν θα υπήρχε καν λόγος να μιλάμε για

λύσεις. Επιπλέον, δεν θα προβλέπονταν καν βοηθητικά και επιδοτούμενα πλάνα από τον

ίδιο τον Νόμο. Αναλύσαμε παραπάνω  τους λόγους για τους οποίους προκύπτει η ‘’τρύπα

στο  πορτοφόλι’’ σας  και  γιατί  η  καθαρή  σύνταξη  θα  είναι  πολύ  χαμηλότερη  απ’ ότι

δυστυχώς  περιμένετε.  Πως  λοιπόν  θα  σχηματίσετε  αποτελεσματικά  το  απαιτούμενο

κεφάλαιο με σκοπό να συμπληρώσετε το κενό (Versorgungslücke) που θα προκύψει;

Νωρίτερα,  όμως,  κρίνεται  απαραίτητο  να  δούμε  τι  πρέπει  να  αποφύγετε  και  να  μην

προτιμήσετε ως λύση.
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Α. Βασικοί Κανόνες για μακροπρόθεσμους οικονομικούς στόχους:

1.  Τι δεν σας ωφελεί και τι δεν πρέπει να κάνετε !   # DOΝΤ’s

• Ας μην ξεχνάμε τον στόχο μας: η εξασφάλιση οικονομικής σταθερότητας και άνεσης

στην  συνταξιοδότηση.  Συνεπώς,  πρόκειται  για  μακροπρόθεσμο  στόχο καθώς  (για

τους περισσότερους) η συνταξιοδότηση βρίσκεται σε ορίζοντα  άνω δεκαετίας.  Εάν

θέλετε να πετύχετε μακροπρόθεσμους στόχους που βρίσκονται σε ορίζοντα άνω της

δεκαετίας, τότε δεν σας ωφελεί να ’’παρκάρετε’’ τα χρήματά σας στα κλασσικούς

τραπεζικούς λογαριασμούς όπως Girokonto, Sparkonto - Sparbuch ή Tagesgeldkonto.

Πέρασαν και δεν ξαναέρχονται δυστυχώς οι παλιές εποχές, κατά τις οποίες υπήρχαν

υψηλά επιτόκια άνω του 4% σε αυτά τα τραπεζικά προϊόντα. 

• Η  αποταμίευση  και  απλά  το  ‘’παρκάρισμα’’ των  χρημάτων  σας  στον  τραπεζικό

λογαριασμό  κίνησης  (Girokonto)  δεν  αποτελεί  λύση,  γιατί  δεν  υπάρχει  υψηλό

επιτόκιο. Το επιτόκιο είναι 0,01% . Εξάλλου, η ίδια η λέξη ‘’λογαριασμός κίνησης’’

μιλάει από μόνη της. Σε αυτόν τον λογαριασμό αφήνετε χρήματα που θα χρειαστείτε

για ανάγκες και επιθυμίες βραχυπρόθεσμα. Όχι για μακροπρόθεσμους όμως στόχους.

Τα χρήματα βρίσκονται εκεί προσωρινά με σκοπό να επαναπροωθηθούν – κινηθούν

για  άλλες  ανάγκες.  Το Girokonto εξυπηρετεί  βραχυπρόθεσμους  στόχους.  Στο

Girokonto δεν πρέπει να συσσωρεύεται κεφάλαιο για πολύ καιρό, άνω του έτους,

γιατί αυτό ’’λιμνάζει’’ με το χαμηλότατο επιτόκιο 0,01%. Το κεφάλαιο παραμένει

ανενεργό και ’’παγωμένο’’ γιατί δεν παράγει μέσω του επιτοκίου επιπλέον κέρδος -

χρήμα.  
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• Επιπλέον,  το  χαμηλό  επιτόκιο  είναι  ανίκανο  να  αντισταθμίσει  τον  πληθωρισμό

ύψους 7,3% (Μάιος 2022).  Αποτέλεσμα: έχετε αρνητικό επιτόκιο ( 0,01 - 7,3  =  -

7,29 % ). Τα χρήματά σας, κοινώς, τα τρώει ο πληθωρισμός. Άρα, χάνεται η αξία του

κεφαλαίου σας που παραμένει στο Girokonto. Με 7,3% πληθωρισμό, το κεφάλαιό

σας σε 5 χρόνια θα έχει χάσει περίπου 30% σε αξία. Πληθωρισμός = αύξηση τιμών =

μείωση  αξίας  του  χρήματος,  μείωση  αγοραστικής  δύναμης.  Σήμερα,  με  50  €

αγοράζετε λιγότερα πράγματα στο σούπερ μάρκετ απ’ ότι αγοράζατε πριν 4 χρόνια. 

Σήμερα  με  50  € αγοράζετε  περισσότερα  αγαθά  στο  σούπερ  μάρκετ  απ’ ότι  θα

μπορείτε σε 4 χρόνια. 

• Όχι παρκάρισμα χρημάτων στο Sparkonto ή Sparbuch (= το γνωστό ως βιβλιάριο),

γιατί  ούτε  εδώ  υπάρχει  υψηλό  επιτόκιο.  Το  επιτόκιο  κυμαίνεται  περίπου  0,01  –

0,02%. Τι ισχύει για το Sparkonto ή Sparbuch στις περισσότερες Τράπεζες: 

1) τον μήνα επιτρέπεται ανάληψη έως 2.000 €. Συνεπώς, δεν μπορείτε να κάνετε ανά

πάσα στιγμή ανάληψη όλου του ποσού.

2) για  να  λάβετε  ολόκληρο  το  ποσό  στο  βιβλιάριο  πρέπει  να  καταγγείλετε  τον

λογαριασμό  σας.  Στις  περισσότερες  Τράπεζες  ισχύει  προθεσμία  3  μηνών

καταγγελίας. 

• Όχι παρκάρισμα  χρημάτων  για  μακροπρόθεσμος  στόχους  στο  Tagesgeldkonto.

Αυτά παραμένουν ’’ανενεργά’’,  ‘’παγωμένα’’ και  χάνουν την αξία τους,  διότι  δεν

υπάρχει υπάρχει υψηλό επιτόκιο. Το επιτόκιο και εδώ είναι περίπου 0,01 – 0,02%. Το

κεφάλαιο χάνει την αξία του, διότι το ‘’τρώει’’ ο πληθωρισμός, όπως αναφέρθηκε

αναλυτικά παραπάνω.  Αυτός ο τραπεζικός λογαριασμός είναι σαν  ‘‘αδερφάκι’’ του

βιβλιάριου με την διαφορά, ότι έχετε πρόσβαση σε όλα σας τα χρήματα ανά πάσα

στιγμή.  Είναι  περισσότερο  ευέλικτος,  γιατί  δεν  υπάρχει  όριο  στην  ανάληψη

χρημάτων,  ούτε  προθεσμία  καταγγελίας.  Προσφέρεται  δωρεάν  πλέον  από  τις

Τράπεζες. Προϋπόθεση: στην ίδια Τράπεζα έχετε το Girokonto σας. 
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• Σκοπός του Tagesgeldkonto: συνίσταται η τήρηση αυτού του λογαριασμού για να

αποταμιεύσετε  την  ρεζέρβα  σας.  Δηλαδή  τα  χρήματα  για  ώρα  ανάγκης.  Το

μαξιλαράκι ασφαλείας, όπως εναλλακτικά το αποκαλούμε ή το emergency Fund. ΤΟ

ποσό που συνιστάται να έχετε στον λογαριασμό είναι περίπου 3-4 καθαρά μηνιαία

εισοδήματά σας. Π.χ. έχετε μηνιαίο καθαρό εισόδημα 2.000  €, τότε καλό είναι να

έχετε 6.000 – 8.000 € ως ρεζέρβα. 

Τα χρήματα που έχετε στο Tagesgeldkonto δεν εξυπηρετούν τους μακροπρόθεσμους

στόχους σας, ούτε τις επενδύσεις σας, ούτε τα ταξίδια σας, ούτε τις καθημερινές

αγορές σας. Είναι εκεί ξεκάθαρα για ώρα ανάγκης και οφείλετε να μην τα πειράζετε.

Απλώς δεν αγγίζετε τα χρήματα για άλλους λόγους. Ακόμη κι αν σας εκνευρίζει που

κάθονται,  χωρίς  να  μπορείτε  να  τα  αξιοποιήσετε  διαφορετικά.  Πότε  τα

χρησιμοποιείτε; Σε περίπτωση μετακόμισης, αλλαγής αυτοκινήτου, πλυντηρίου λόγω

έκτακτου λόγου ή ο,τι άλλο χρειαστεί να αντικαταστήσετε λόγω βλάβης. 

Κάποιοι χρησιμοποιούν τον λογαριασμό αυτό για έκτακτες πληρωμές σε δικηγόρους,

οδοντιάτρους  κλπ.  Κυρίως  αυτοί  είναι  όσοι  δεν  έχουν  τις  αντίστοιχες  πολύτιμες

ασφαλιστικές καλύψεις (νομική κάλυψη για πληρωμή δικηγορικών και δικαστικών

εξόδων και οδοντιατρική κάλυψη). 

2.  Tι σας ωφελεί να κάνετε !   # DO’s

Οι λύσεις  που  προβλέπονται  και  σας  βοηθούν  προς  στον  στόχο  σας  είναι  ποικίλες.

Παρακάτω θα λάβετε  γενικές κατευθυντήριες γραμμές  και  βασικές πληροφορίες  για τις

λύσεις που προσφέρονται. 
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➢ Δεν ταιριάζουν όμως όλες οι επιλογές και λύσεις για όλους. 

Διότι θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω:

α. οι  προσωπικές  και  επαγγελματικές  συνθήκες  (οικογένεια  ή  όχι,  μισθωτός  μερικής  ή

πλήρης απασχόλησης, ελεύθερος επαγγελματίας ή διαχειριστής εταιρίας κλπ.).

β. οι προσωπικοί στόχοι, επιθυμίες και ανάγκες του καθενός. 

γ. χρονική διάρκεια εφαρμογής των εκάστοτε οικονομικών πλάνων  ή επενδύσεων.

δ. χαρακτηριστικά κάθε ξεχωριστής μορφής αποταμίευσης και επένδυσης.

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαίο να λάβετε εξατομικευμένες λύσεις . Και εδώ

λοιπόν, όπως και στην Ιατρική, ισχύει το γνωστό : κάθε οργανισμός (βλ. εργαζόμενος) είναι

διαφορετικός και έχει συγκεκριμένες ανάγκες.
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Β.   Οι επιλογές σας χωρίζονται σε 3 πεδία. 

➢ Παρακάτω, στην πυραμίδα, αποτυπώνονται γενικά οι επιλογές σας. 
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Η  βασική εξασφάλιση είναι  η  κρατική  γερμανική  σύνταξη.  Αποτελεί  ως  βάση  την

βασική πηγή αποδοχών ενός  συνταξιούχου.  Όπως αποδείχτηκε  παραπάνω,  αυτή δεν θα

είναι  αρκετή  για  να  σας  εξασφαλίσει  τουλάχιστον  την  ποιότητα  ζωής  που  είχατε  ενώ

εργαζόσασταν.  Επειδή  ακριβώς  δεν  θα  αρκούν  τα  χρήματα  από  την  βασική  πηγή,

προβλέπονται επιπλέον επιλογές. 

Σκοπός τους: η συμπλήρωση του εισοδήματός σας. Η εξασφάλιση μιας έξτρα σύνταξης από

έξτρα και διαφορετικές πηγές έρχονται να προστεθούν στην βασική εξασφάλιση.

Η δευτεροβάθμια εξασφάλιση εφαρμόζεται μέσω του εργοδότη. Iσχύει για όλους τους

μισθωτούς  πλήρους  ή  μερικής  απασχόλησης.  Εφαρμόζεται  και  σε  διαχειριστές

(Geschäftsführer)  κεφαλαιουχικών  εταιριών  (π.χ.  :  GmbH,  UG).  Με  αυτήν  την  λύση

απολαμβάνετε 3 οικονομικά οφέλη: 

1. επίδομα εργοδότη και

2. λιγότερες κοινωνικό-ασφαλιστικές κρατήσεις και

3. φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η  συγκεκριμένη  μέθοδος  αφορά  έναν  απόλυτα  αποτελεσματικό  και  έξυπνο  τρόπο

εξασφάλισης  έξτρα  εισοδήματος,  γιατί  ουσιαστικά  διπλασιάζεται  το  ποσό  της  τελικής

αποταμίευσής  σας.  Πως  επιτυγχάνετε  εντέλει  ο  διπλασιασμός  του  τελικού  ποσού

αποταμίευσης;  Πώς  τα 55  €, που βάζετε εσείς οι ίδιοι, γίνονται εν τέλει 115 € ; Πώς

υπερδιπλασιάζεται το τελικό ποσό;  

➔  Παράδειγμα: Ο εργαζόμενος Α αποταμιεύει 55 €. Αποφασίζει πως αυτό το ποσό

θα το βάλει  στην άκρη,  ώστε να έχει  έξτρα εισόδημα στην συνταξιοδότησή του.

Μέσω  του  κρατικά  επιδοτούμενου  πλάνου,  πληρώνει  παράλληλα  25  €  λιγότερο

φόρο, έχει 20 € λιγότερες κοινωνικό-ασφαλιστικές κρατήσεις από τον μισθό του και

επιπλέον, προστίθενται τα 15 € ως επίδομα από τον εργοδότη του.
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➢ Τα 55 € που έβαλε ο εργαζόμενος από την τσέπη του, έγιναν συνολικά 115 €, όπως

φαίνεται στο σχετικό γράφημα: 

Πηγή: Finanztest 2020

66                       Homepage:  www.evitafinanzcoach.com     //    Facebook: Evita Manoudi - Finanzcoach

http://www.evitafinanzcoach.com/


  © 2022  Evita Manoudi        
                                                                                                                                                                

➢ Για  την  σωστή  εφαρμογή αυτής  της  μεθόδου,  ενδείκνυται  να  μιλήσετε  με  έναν

σύμβουλο για να τηρηθούν σωστά όλα τα αναγκαία βήματα σε συνεργασία με τον

εργοδότη σας. Έτσι,  ο εργοδότης σας θα ενημερωθεί έγκυρα και επαρκώς για τα

οφέλη που αποκομίζετε και εσείς αλλά και ο ίδιος μέσω της εφαρμογής της μεθόδου.

Η  τριτοβάθμια εξασφάλιση περιλαμβάνει διάφορες μορφές ιδιωτικής μέριμνας. Εδώ

έχετε  την απόλυτη ελευθερία να επιλέξετε μεταξύ διάφορων μορφών αποταμίευσης και

επενδύσεων. Αρχικά υπάρχουν διαφορετικές αποταμιευτικές και επενδυτικές μέθοδοι που

σας εξυπηρετούν πολύ καλά ανάλογα με τους στόχους και τις ανάγκες σας. Σε δεύτερη

ανάλυση εξετάζεται ξεχωριστά για τον καθένα κάθε αποταμιευτική και επενδυτική μέθοδος.

➢ Παραδείγματα τριτοβάθμιας εξασφάλισης:

 Ακίνητα στην Ελλάδα ή στην Γερμανία 

 Fonds

  ETFs (αμοιβαία κεφάλαια)  

 Ιδιωτικά αποταμιευτικά πλάνα 

 Κρυπτονομίσματα , NFTs 

 Ομόλογα, Παράγωγα

 Ευγενή μέταλλα (χρυσός, πλατίνα, ασήμι, χαλκός κ.α.)

 Επενδύσεις σε παράγωγα πρώτων υλών (ρύζι, πατάτα, ελαιόλαδο κ.α. )
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Στο πεδίο αυτό σας προσφέρονται πάρα πολλές επιλογές και έχετε μεγάλη ευελιξία, διότι

μπορείτε να συνδυάσετε μερικά ή όλα από τα παραπάνω. Βέβαια, ο συνδυασμός εξαρτάται

από πολλά κριτήρια. Σκοπός του παρόντος δεν είναι να αναλύσει σε βάθος καθεμία από τις

επενδυτικές στρατηγικές και τα επενδυτικά οχήματα που προσφέρονται. Διότι μονάχα τα

παραπάνω,  ως  θεματική  αυτή  κάθε  αυτή,  είναι  εκτενέστατη  και  αρκετά  πολύπλοκη.

Χρειάζεται ένας ξεχωριστός Οδηγός αποκλειστικά για αυτή την θεματική  :) 

Οι  επενδύσεις,  μονάχα  ως  λέξη,  προκαλεί  ιδρώτα  και  θυμό  για  αρκετούς  Έλληνες.

Απολύτως λογικό. Είναι ζήτημα αρκετά παρεξηγημένο και οδηγεί σε προβλήματα. Άλλοτε

δικαιολογημένα, άλλοτε αδικαιολόγητα. Τον κόσμο των επενδύσεων και όσα προσφέρονται

μέσα σε αυτόν, δείτε τον σαν ένα παιχνίδι. Και κάθε παιχνίδι έχει κανόνες. Άν δεν τους

τηρήσετε, απλά χάνετε. 

Ενδεικτικά, θα αναφερθώ στα εξής απλά, αλλά εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία. Κατά την

διαμόρφωση του προσωπικού σας χαρτοφυλακίου. Σκοπός σας εδώ είναι ο σχηματισμός

ενός  χαρτοφυλακίου  (Depot)  που  αποτελείται  από  διαφορετικές  μορφές  επένδυσης  σε

διαφορετικές  χώρες,  ηπείρους  και  σε  διαφορετικές  εταιρίες  παγκοσμίου  δύναμης  απο

διάφορους  οικονομικούς  κλάδους.  Αυτή  η  πολύ  γνωστή  τακτική  ονομάζεται  διασπορά

κεφαλαίου  και  άρα  διασπορά κινδύνου  και  παράλληλα  διασπορά ευκαιριών  για  υψηλή

κερδοφορία (Asset  Allocation).  Η διασπορά κεφαλαίου ειναι  βασικότατος κανόνας στον

επενδυτικό κόσμο. Κοινώς, ενδείκνυται να  τοποθετήσετε και μοιράσετε τα λεφτά - αυγά

σας σε πολλά σημεία – καλάθια, ώστε να αυξήσετε τις δυνατότητες υψηλής απόδοσης –

κερδοφορίας και  παράλληλα να μειώσετε  τις  πιθανότητες  μεγάλων περιόδων με έντονα

``σκαμπανεβάσματα`` (Volatility). 

Προσοχή! Δεν έχετε λύσει το πρόβλημα, εάν επενδύσετε μονάχα σε μια κατηγορία από την

τριτοβάθμια εξασφάλιση. Δεν έχετε λύσει το πρόβλημα εάν π.χ. επενδύετε αποκλειστικά σε

ακίνητα ή σε μεμονωμένες μετοχές ή μονάχα σε ETFs ή σε κρυπτονομίσματα κ.ο.κ. . 
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➢ Σας συμφέρει να κάνετε διασπορά του επενδυτικού κεφαλαίου σας (Asset Allocation)

= να μοιράσετε τα αυγά σας,  σε διαφορετικά επενδυτικά οχήματα = σε διαφορετικά

καλάθια.

Η διασπορά κεφαλαίου μοιάζει σαν πίτα (κεφάλαιο) που την χωρίζουμε σε περισσότερα

κομμάτια.  Παρακάτω  ως  κομμάτια  πίτας  –  επιλογές  διασποράς  κεφαλαίου  (ομόλογα,

ακίνητα, μετοχές, fonds, ETFs, ευγενή μέταλλα, ορυκτός πλούτος κλπ.). Τα συγκεκριμένα

κομμάτια της πίτας επιλέγονται ανάλογα 1. με τον τύπο και ηλικία του επενδυτή, 2. την

κατάσταση  της  παγκόσμιας  οικονομίας  ,  3.  την  εκάστοτε  επενδυτική  στρατηγική,  4.

χρονικός ορίζοντας επένδυσης.  

Πηγή: γράφημα της comdirect Bank
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Η  μέθοδος  αυτή  ενδείκνυται  ειδικά  για  όσους  προγραμματίζουν  να  συμμετέχουν  σε

επενδυτικά  πλάνα  με  χρονικό  ορίζοντα  άνω  της  δεκαετίας.  Η  τακτική  “αγοράζω  και

κρατάω” (buy and hold) σας ωφελεί και σας ευνοεί περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο

είστε ήρεμοι καθώς συμμετέχετε στις μεγαλύτερες αγορές και ταυτόχρονα σε πάρα πολλές

εταιρίες  –  κολοσσούς  της  παγκόσμιας  οικονομίας.  Τα  ”σκαμπανεβάσματα”  και  οι

οικονομικοί κραδασμοί στην αγορά απορροφούνται, όπως έχει δείξει η ίδια ιστορία, με την

πάροδο του χρόνου,  με αποτέλεσμα τυχόν απώλειες κεφαλαίων να εξισορροπούνται και

“γιατρεύονται”.  Απλώς  χρειάζεται  μακρύς  επενδυτικός  χρονικός  ορίζοντας,  άνω των 15

ετών. Δώστε χρόνο. Μην βιάζεστε να δείτε γρήγορα αποτελέσματα. 

Προσοχή ! Όσοι σας υπόσχονται άμεσα κέρδη, υψηλές αποδόσεις κεφαλαίου ( π.χ. 5% τον

μηνα!) και γρήγορα αποτελέσματα 

• είτε σας προτείνουν επενδυτικά οχήματα με πολύ υψηλό ρίσκο. Η πολύ υψηλή και

ταχύτατη απόδοση έρχεται πάντοτε ως ανταμοιβή για την ανάληψη πολύ υψηλού

ρίσκου

• είτε πρόκειται για απάτη.

• Είτε απαιτείται εξαιρετική δεξιοτεχνία στο trading. Για να βγάλετε αξιόλογο κέρδος

απο το  trading  απαιτούνται σε κάθε περίπτωση γνώσεις και ικανότητες σε επίπεδο

επαγγελματία.  Όποιος  σας  λέει  το  αντίθετο,  προφανώς  αρχικά  επιθυμεί  να  σας

πουλήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης trader.  

Στο  σημείο  αυτό,  θέλω  να  διαχωρίσω  την  έννοια  της  επένδυσης  από  αυτήν  της

κερδοσκοπίας. Και επιθυμώ να διαχωρίσω τους όρους, όχι επειδή είμαι τυπολάτρης, αλλά

γιατί πίσω από κάθε λέξη και έννοια, υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες

που  καθορίζουν  τα  αποτελέσματα.  Σαφώς  και  τις  συνέπειες.  Άλλα  αποτελέσματα  και

συνέπειες θα έχετε στην επιλογή της επένδυσης και άλλα στην επιλογή της κερδοσκοπίας. 
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Εάν παίζετε τα χρήματά σας απλώς κάπου ή σε κάτι, επειδή ακούγεται στα μέσα και είναι

της μόδας (hype) ή αγοράζετε τακτικά, επειδή ορισμένοι παγκόσμιοι ή ευρωπαϊκοί δείκτες

πήραν την κατιούσα, δεν σημαίνει, ότι επενδύετε. Είναι κερδοσκοπία, εάν επιθυμείτε να

βάλετε χρήματα για μικρό χρονικό διάστημα, 5 – 8 έτη, χωρίς να γνωρίζετε ακριβώς πώς

λειτουργεί το εκάστοτε επενδυτικό (κερδοσκοπικό) όχημα, πώς σας ωφελεί και πότε / υπό

ποιες συνθήκες θα σας ωφελήσει. 

Όποιος έχει απλώς ένα χαρτοφυλάκιο (Depot) στην εφαρμογή του κινητού του και “παίζει”

απλώς  σε  τακτικά  χρονικά  διαστήματα  τα  χρήματά  του,  αγοράζει  –  πουλάει  τακτικά

κάνοντας  trading, δεν  συνεπάγεται,  ότι  επενδύει.  Πιστεύω,  τώρα  θα  θυμώσω  και

στεναχωρήσω  αρκετούς.  Όποιος  αγοράζει  –  πουλάει  ευελπιστώντας  να  πιάσει  στα

χαμηλότερα σημεία τους δείκτες και την αγορά (timing the market),  δεν επενδύει.  Ίσως

γιορτάσει παροδικά και συχνά μικρές νίκες, αλλά η γενικότερη στάση ενός τέτοιου

επενδυτή δεν θα τον οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες νίκες. Αιτίες: λόγω έλλειψης υπομονής,

λόγω λαιμαργίας – απληστίας για ολοένα και χαμηλότερες τιμές και καλύτερα deals, λόγω

έλλειψης  αυτοσυγκράτησης  και  λόγω υψηλών  εξόδων λόγω τακτικών συναλλαγών  που

προκύπτουν  από  τις  συχνές  αγοραπωλησίες.  Αν  είστε  εκπαιδευμένοι  Trader  και  έχετε

απόλυτη  επίγνωση  των  κινήσεών  σας  βάσει  στρατηγικής,  τα  αποτελέσματα  αλλάζουν.

Σαφώς, δεν κάνω λόγο εδώ για τους εκπαιδευμένους Τrader.

Διαπιστώνετε, πως το θέμα των επενδύσεων δεν είναι αμιγώς τεχνοκρατικό. Η ψυχολογία

και  η αυτοσυγκράτηση παίζουν καταλυτικό ρόλο.  Η υπομονή που χρειάζεται  η τακτική

“αγοράζω και κρατάω” (buy and hold) μπορεί να σας φέρει καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι

φαντάζεστε. Είναι απλή και βαρετή ως επενδυτική τακτική. Ωστόσο, η ιστορία έδειξε πως

είναι αποτελεσματική και κερδοφόρα.  
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➢ Αυτά  είναι  τα  σημαντικότερα  λάθη  που  οφείλετε  να  αποφύγετε  στις

επενδύσεις. ``Σας κοστίζουν``. 

• Στόχος είναι το γρήγορο κέρδος

• Ξεκινάτε χωρίς καμία στρατηγική ... αλλά επειδή είναι της μόδας και συζητιούνται

           κάποιες επενδυτικές επιλογές.

• ``Όλα στο μαύρο ή όλα στο 3`` . Επενδύετε δίχως διασπορά των χρημάτων σε 

           διαφορετικά επενδυτικά οχήματα. Νομίζετε πως ένα επενδυτικό μέσο και μόνο θα   

           σας κάνει πλούσιους. Υπερεκτιμάτε την απόδοση ενός επενδυτικού μέσου.

• Αντιδράτε συναισθηματικά. Δεν είστε εγκρατείς. Πουλάτε και αγοράζετε γρήγορα

• Δεν τηρείτε την στρατηγική σας (εάν υπάρχει) καθώς επηρεάζεστε εύκολα από όσα  

           διαβάζετε και ακούτε.

• Ελλιπής ή/και μονόπλευρη ενημέρωση. 

• Πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

➢ Ποιές είναι οι 5 βασικότερες αιτίες που σκοτώνουν την απόδοσή - κέρδος

στα επενδυτικά πλάνα σας; 

• Δεν μπορείτε να συγκρατήσετε τα συναισθήματά σας. Οι επενδύσεις δεν είναι   

          απολύτως και μονάχα τεχνοκρατικό ζήτημα. Ο συναισθηματικός παράγοντας σας 

          οδηγεί σε κινήσεις που σας ``κοστίζουν``.

• Markttiming. Προσπαθείτε να ‘’χτυπήσετε’’ την αγορά και να αγοράσετε ή  

           πουλήσετε στις αντίστοιχα καταλληλότερες συνθήκες ή στιγμές. 

• Να αγοράζετε και να πουλάτε συνεχώς και αδιαλείπτως. Αυτό προκαλεί υπέρμετρα  

           υψηλά έξοδα διαχείρισης και προμηθειών.

• Λανθασμένη ή ελλιπής διασπορά (Asset Allocation).

• Λανθασμένη / ελλιπής στρατηγική και άρα λανθασμένο / ελλιπές πλάνο εφαρμογής. 
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➢ Kάθε επιλογή πρέπει να την ελέγχουμε ως προς την:

A. καταλληλότητά της. 

Είναι η εκάστοτε λύση κατάλληλη ειδικά για εσάς; Θα πρέπει να ληφθούν οπωσδήποτε

υπόψη οι προσωπικοί και επαγγελματικοί παράγοντες. Παράγοντες όπως: οικογένεια ή όχι,

μισθωτός  μερικής  ή  πλήρης  απασχόλησης  ή  ελεύθερος  επαγγελματίας  ή  διαχειριστής

εταιρίας κλπ. ,  χρονική διάρκεια οικομικού πλάνου ή επένδυσης, τύπος αποταμίευσης ή

επενδυτή.

B. επάρκειά της. 

Υπάρχουν επιλογές που λύνουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου το πρόβλημα. Σας καλύπτουν και

σας προστατεύουν εν μέρει ή ολοκληρωτικά. Εδώ οφείλουμε να εξετάσουμε, εάν πρόκειται

για επιλογή που θα σας οδηγήσει ολοκληρωτικά στον στόχο σας και θα είστε ήσυχοι ή αν

πρέπει  να φροντίσετε  να  κάνετε  και  κάτι  επιπλέον,  για  να φτάσετε  στο  επιθυμητό π.χ.

κεφάλαιο που θέλετε να έχετε προς διάθεσή σας. 

Γ. αποτελεσματικότητά της. 

Μέσα  στην  ζούγκλα  της  χρηματοοικονομικής  αγοράς  υπάρχουν  λύσεις  που  δεν  σας

ωφελούν και δεν σας βοηθούν διότι είτε είναι αναξιόπιστες ως προς το αποτέλεσμα που

υπόσχονται είτε είναι πολύ ακριβές (π.χ. ακριβά ασφαλιστικά ή επενδυτικά προϊόντα). 

Μία επιλογή ως λύση μπορεί να είναι αποτελεσματική σήμερα με συγκεκριμένα δεδομένα ή

συνθήκες αλλά όχι μετά από 3-5 χρόνια. Η τότε λύση χρειάζεται αναπροσαρμογή. Διότι

κάτι που σας ωφελούσε πριν π.χ. 3 χρόνια, πιθανόν παύει να είναι πλέον σήμερα επίκαιρο

και ωφέλιμο για εσάς. 

Οι λύσεις,  οι  οποίες  σας  βοηθούν προς στον στόχο σας  είναι  ποικίλες.  Λάβατε γενικές

κατευθυντήριες γραμμές και βασικές πληροφορίες για τις επιλογές που σας προσφέρονται. 
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Επειδή ακριβώς δεν ταιριάζουν όλες οι επιλογές και λύσεις για όλους, κρίνεται ωφέλιμο και

αποτελεσματικότερο για εσάς να λάβετε εξατομικευμένες λύσεις για αυτό που επιθυμείτε να

πετύχετε. 

Σε  κάθε  περίπτωση  συστήνεται  να  επανεξετάσετε,  εάν  οι  τότε  (πριν  2-3  χρόνια)

συμφέρουσες  λύσεις  που  είχατε  επιλέξει  για  να  αντιμετωπίσετε  το  πρόβλημα,  είναι

πράγματι ακόμη συμφέρουσες για εσάς και είναι ακόμη στα “μέτρα σας”.
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Επίλογος

Φανταστείτε την ζωή σας, αφού πάψετε να εργάζεστε . . . 

Εσείς οι ίδιοι έχετε την δυνατότητα να διαμορφώσετε την ποιότητα ζωής που επιθυμείτε για

το μέλλον σας. Αρκεί να χρησιμοποιήσετε εγκαίρως την γνώση και να δράσετε.

Εύχομαι όσα αναλύονται παραπάνω να τα εφαρμόσετε βγαίνοντας στην δράση. Όσο κι αν

δεν  σας  αρέσει  (ή  το  θεωρείτε  βαρετό)  να  ασχολείστε  με  την  μέριμνα και  οικονομική

εξασφάλιση του μέλλοντός σας, η λύση σίγουρα δεν είναι να βάλετε το πρόβλημα κάτω από

το χαλί. Τι κερδίζετε; Τίποτα! Χάνετε απλώς πολύτιμο χρόνο και επιπλέον επιλογές που θα

μπορούσατε να είχατε αξιοποιήσει. Χάνετε ηρεμία, καθώς στο κεφάλι σας υπάρχει ακόμα η

έννοια, ότι πρέπει να φροντίσετε την οικονομικής σας εξασφάλιση και σταθερότητα. Εκτός

κι αν έχετε πάρει απόφαση να ζείτε με περιορισμούς ή εξαρτημένοι από άλλους. 

Το  συνταξιοδοτικό  εν  γένει  και  η  αντιμετώπισή  του  είναι  βαρετό  ως  θέμα.  Συμφωνώ

απόλυτα μαζί σας. Ειδικά, τα πράγματα που δεν κατανοούμε καλά ή θεωρούμε πολύπλοκα,

τα αναβάλλουμε και δεν ασχολούμαστε. Είναι όμως τόσο πολύτιμο ζήτημα για όλους μας.

Γιατί είναι το κλειδί για την εξασφάλιση της οικονομικής σιγουριάς, άνεσης και ελευθερίας

μας στο μέλλον. 

Παρ’ όλα αυτά, ο προγραμματισμός του μέλλοντος δεν πρέπει να οδηγεί στην στέρηση και

μιζέρια  του  παρόντος.  Αν  η  μέριμνα  για  το  μέλλον  σας,  σας  οδηγεί  σε  υπερβολική

αναστάτωση στο παρόν, τότε σαφώς και δεν υπάρχει λόγος να επιβαρυνθείτε στο παρόν. Το

κλειδί είναι η υγιής ισορροπία μεταξύ μέριμνας μέλλοντος και απόλαυσης παρόντος. Αυτήν

την ισορροπία μονάχα εσείς την γνωρίζετε και ορίζετε.

Αβεβαιότητα για το μέλλον θα υπάρχει πάντα. Το μοναδικό βέβαιο είναι η αβεβαιότητα.

Πάντοτε θα υπάρχει κάτι που θα σας φρενάρει ή θα σας προκαλεί φόβο, αμφιβολία και
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δισταγμό. Στο χέρι σας είναι, εάν θα προσαρμοστείτε ψάχνοντας λύσεις ή εάν θα πάρετε

παθητική στάση, απλώς παρακολουθώντας την επόμενη κρίση, τον επόμενο ιό κ.ο.κ.

Δράστε και προστατευτείτε. Μην αμελείτε όσα μπορείτε να κάνετε τώρα. Έστω, και σε μικρό

βαθμό,  έστω και  με  μικρή αποταμίευση.  Ξεκινήστε! Οι  μικρές  δράσεις  είναι  ικανές  να

φέρουν μεγαλύτερα οικονομικά αποτελέσματα απ’ όσα φαντάζεστε ;)

Είναι  πολύ φυσιολογικό να προκύψουν ερωτήσεις  ή  διευκρινήσεις  σχετικά με  όλα όσα

διαβάσατε. Βρίσκομαι με χαρά στο πλάι σας, ώστε να λύσουμε μαζί βήμα – βήμα όσα σας

δυσκολεύουν,  προκαλούν  ερωτήματα,  δισταγμό ή  αμφιβολίες  ως  προς  τις  επιλογές  που

έχετε για να λύσετε το πρόβλημα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μου, ώστε να

λυθούν τα ερωτήματά σας αναφορικά με την ωφελιμότερη και αποτελεσματικότερη λύση

για εσάς. Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας.
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΙΤΑ ΜΑΝΟΥΔΗ 

Η  Eβίτα  Μανούδη  αποφοίτησε  το  2013  απο  την Νομική  του  Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στην Θεσσαλονίκη  ολοκλήρωσε την πρακτική της

άσκηση  ως  ασκούμενη  δικηγόρος  σε  2  δικηγορικά  γραφεία  της  Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν  εξετάσεων  πήρε  την  άδεια  ως  Δικηγόρος  παρα  Πρωτοδικών  στον

Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 

Στη συνέχεια εργάσθηκε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο (Βερολίνο), στο νομικό τμήμα

του  βουλευτικού γραφείου του  βουλευτή  Frank  Heinrich  (CDU).  Κύρια

δραστηριότητά  της ήταν  η  προετοιμασία  εργασιών  για  τις  κοινοβουλευτικές

επιτροπές α) οικονομικής ανάπτυξης και β) ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ακολούθως  συμμετείχε  σε  πρόγραμμα  επιμόρφωσης  στο  Πανεπιστήμιο  του

Πάσσαου (Passau) στη Βαυαρία με βασική θεματική το γερμανικό αστικό δίκαιο.

Το 2017 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές (LL.M. Master of Laws ) στο

Πανεπιστήμιο του Τύμπινγκεν (Tübingen) στη Βάδη Βυρτεμβέργη με κατεύθυνση το

δίκαιο επενδύσεων - κεφαλαιαγοράς και το εταιρικό δίκαιο.

Το 2018 ξεκίνησε την μετεκπαίδευσή της στην χρηματοοικονομική εταιρία Swiss

Life  Select  Deutschland  με  αντικείμενο  τα  χρηματοοικονομικά, επενδυτικά  και

ασφαλιστικά.  Σήμερα, με  έδρα  την  Κολωνία  και  το  Ντίσελντορφ,  εργάζεται  ως

Ανεξάρτητος Οικονομικός, Επενδυτικός και  Ασφαλιστικός σύμβουλος. Παράλληλα

ως νομικός σύμβουλος με εξειδίκευση την ίδρυση εταιριών και έναρξη κάθε είδους

ελεύθερου επαγγέλματος στην Γερμανία. 
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