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Αλλαγές στο παρά πέντε… 
 
Σε αλλαγές στο παρά πέντε στα δύο νοµοσχέδια για το Ασφαλιστικό προχώρησαν 
χθες οι αρµόδιοι υπουργοί Εργασίας Α. Λοβέρδος και Οικονοµικών Γ. 
Παπακωνσταντίνου. 
 

Για τους δηµοσίους υπαλλήλους βελτιώνεται σε σχέση µε το αρχικό νοµοσχέδιο 
η 35ετία για τους µετά το 1983 ασφαλισµένους, ενώ φθηνότερη γίνεται η αναγνώριση της 
στρατιωτικής θητείας καθώς µειώνεται κλιµακωτά η εξαγορά του πλασµατικού χρόνου του 
στρατού για όλους τους ασφαλισµένους.  
 

Ειδικότερα, στο συνταξιοδοτικό νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών (δηµόσιοι 
υπάλληλοι) γίνεται εξίσωση µε παρόµοια ρύθµιση για τους ασφαλισµένους στις ∆ΕΚΟ και 
προβλέπεται ότι για όσους έχουν προσληφθεί µετά την 1/1/1983 και συµπληρώνουν 36 έτη 
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας το έτος 2011, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη µετά 
τη συµπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. Ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας για όσους 
συµπληρώνουν αυτόν από το έτος 2012 και µετά αυξάνεται κατά ένα έτος για κάθε 
επόµενο ηµερολογιακό έτος και µέχρι τη συµπλήρωση 40 ετών πλήρους πραγµατικής 
συντάξιµης υπηρεσίας. Το όριο ηλικίας των 58 ετών αυξάνεται σταδιακά από 1/1/2012 κατά 
ένα έτος ετησίως και µέχρι τη συµπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Τα έτη υπηρεσίας 
καθώς και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (τα οποία προαναφέρθηκαν) έχουν εφαρµογή 
και για όσους έχουν προσληφθεί µετά την 1/1/1983 και συµπληρώνουν 37 έτη πραγµατικής 
συντάξιµης υπηρεσίας από 1/1/2012 και µετά.  
 

Για τη θητεία 
 
Επίσης, στο νοµοσχέδιο Λοβέρδου µε χθεσινές τροποποιήσεις στο υπό ψήφιση ασφαλιστικό 
νοµοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:  
 
Με το ισχύον καθεστώς, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας κοστίζει ποσό ίσο µε το 
20% του µισθού κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το 
κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του µισθού, αλλά:  
Για όποιους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα 
γίνεται έκπτωση 30%.  
Για όποιους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης µετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα 
γίνεται έκπτωση 50%.  
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που θα καλείται να πληρώσει ο ασφαλισµένος για την 
αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας δεν θα µπορεί να είναι µικρότερο από το 25πλάσιο 
του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλαδή µικρότερο από 826 ευρώ σε σηµερινές 
τιµές.  
Το κράτος εγγυάται τη βιωσιµότητα του συστήµατος για την καταβολή αξιοπρεπούς 
σύνταξης στους δικαιούχους.  
Το επίδοµα των 800 ευρώ, που αντικαθιστά τη 13η και τη 14η σύνταξη, θα µπορεί να 
αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Οικονοµικών στον 
βαθµό που τα οικονοµικά της χώρας το επιτρέψουν και έπειτα από οικονοµική µελέτη. 


