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Οι τυχεροί του Ασφαλιστικού 
 

Ασφαλισµένοι πριν από το 1983 και όσοι θεµελιώνουν φέτος συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα περιλαµβάνονται στους τυχερούς των ανατροπών στο Ασφαλιστικό.  

 
 

Μεγάλοι χαµένοι των ανατροπών στα όρια ηλικίας και τις συντάξεις 
είναι κυρίως οι παλαιοί ασφαλισµένοι, που µπήκαν στην αγορά εργασίας το 
κρίσιµο διάστηµα από το 1983 έως και το 1992.  

 
Το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο Λοβέρδου - το οποίο καθιερώνει τα 40 

χρόνια εργασίας - έχει ένα αντίβαρο.  

Εξισορροπητικά για όλους τους ασφαλισµένους που θα αντιµετωπίσουν 
τη δυσµενή επίπτωση από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
στο 60ό ή στο 65ο έτος ηλικίας λειτουργεί η δυνατότητα απόκτησης, µε ή 
χωρίς εξαγορά, πλασµατικού χρόνου που µπορεί να φτάσει έως και τα 7 
χρόνια. Από τη ρύθµιση αυτή ευνοούνται κυρίως όσοι έχουν πάνω από 30 
χρόνια ασφάλισης και βρίσκονται περίπου στο 60ό ή στο 61ο έτος της ηλικίας 
τους.  

 
Μητέρες ανηλίκων 

 
∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ αναµένεται να δοθούν για τις µητέρες µε ανήλικο τέκνο που 
συµπληρώνουν τη διετία 2011-2012 τα έτη ασφάλισης. Σε αυτήν την περίπτωση, όσες 
έχουν κατά την προσεχή διετία 18,3 έτη στο ΙΚΑ ή 20 και 25 στα ειδικά Ταµεία και το 
∆ηµόσιο, αντίστοιχα, θα µπορούν να βγουν στη σύνταξη οποτεδήποτε στο µέλλον µε τα 
µεταβατικά όρια που θα ισχύουν αυτό το µεσοδιάστηµα (2011-2012). Οι µητέρες 
ανηλίκων των ∆ΕΚΟ που εντάχθηκαν στο ΙΚΑ [∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, Εθνική Ασφαλιστική 
και Ταµείο Υπαλλήλων Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ)]ασφαλισµένες έως 
31/12/1992- και οι οποίες έχουν στο τέλος του τρέχοντος έτους 25ετία και ανήλικο παιδί, 
παίρνουν πλήρη σύνταξη στα 50 έτη.  
 
 

Ασφαλισµένοι πριν από το 1983 
 

 
ΣΕ ΟΣΑ Ταµεία προβλέπεται συνταξιοδότηση µε 35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως 
ορίου ηλικίας, το δικαίωµα αυτό διατηρείται αφού έχουν ήδη θεµελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα (∆ηµόσιο, τράπεζες, ∆ΕΚΟ, εργαζόµενοι στα ΜΜΕ). Για όλες τις υπόλοιπες 
κατηγορίες ακολουθούνται τα όρια που προβλέπονται και για τους µετά την 1/1/1983 
ασφαλισµένους. Υπάρχει βέβαια και εδώ ο περιορισµός του συντελεστή αναπλήρωσης 
της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης στο 2% από 1/1/2013. Για τα 10.500 ένσηµα 
(ΙΚΑ- άνδρες και γυναίκες): Στο 58ο έτος ηλικίας µε 10.500 το 2010, µε 10.800 στο 58ο 
το 2011, µε 11.100 στο 59ο το 2012, µε 11.400 στο 60ό το 2013, µε 11.700 στο 60ό το 
2014 και µε 12.000 στο 60ό το 2015.  
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Συντάξεις χηρείας 
 

Ο ΧΗΡΟΣ ή η χήρα δεν δικαιούνται σύνταξη εφόσον ο θάνατος επήλθε πριν από 
τα τρία χρόνια από την τέλεση του γάµου. Εξαιρούνται οι εξής περιπτώσεις: 
  
πρώτον, ο θάνατος να οφείλεται σε εργατικό ή µη ατύχηµα.  
∆εύτερον, κατά τη διάρκεια του γάµου να γεννήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί.  
Τρίτον, κατά τον χρόνο του θανάτου η χήρα να τελούσε σε εγκυµοσύνη. Προβλέπεται 
πως όταν ο θανών κατά την τέλεση του γάµου ελάµβανε σύνταξη αναπηρίας ή γήρατος, 
τότε θα πρέπει να περάσουν πέντε έτη και να επέλθει ο θάνατος, ώστε η σύζυγος να 
δικαιούται σύνταξη χηρείας.  

Εξαιρούνται και εδώ οι περιπτώσεις γέννησης παιδιού ή εγκυµοσύνης. Η σύνταξη 
δίδεται για τρία έτη µετά την ηµεροµηνία θανάτου. Μετά την τριετία δίδεται το 50% της 
σύνταξης εφόσον ο επιζών εργάζεται ή λαµβάνει και άλλη σύνταξη και το 70% µετά τη 
συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.  
 

 
Συντάξεις άγαµων θυγατέρων 

 
TΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ σύνταξης θα έχουν εφεξής και τα αγόρια, οι άγαµοι γιοι. ∆εν θίγονται 
όσες έχουν ήδη λάβει τη σύνταξη. Εισάγονται εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγησή 
τους. Συγκεκριµένα, οι συντάξεις θα αναστέλλονται εφόσον το µηνιαίο εισόδηµά τους 
υπερβαίνει το 70πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (2.312,1 ευρώ). Θα 
δίδεται ολόκληρη αν το εισόδηµα δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο. Θα µειώνεται κατά το 1/3 
αν το εισόδηµα είναι µεταξύ 30πλάσιου και 40πλάσιου του ανειδίκευτου εργάτη. Κατά 
το 1/2 αν το εισόδηµα κυµαίνεται µεταξύ 40πλάσιου και 60πλάσιου. Και θα 
περικόπτονται τα 3/4 αν το εισόδηµα είναι µεταξύ 60πλάσιου και 70πλάσιου. 
 

Πηγή: «Τα Νέα», 7/7/2010 


