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Ποινή 5 ετών για γυναίκες στο ∆ηµόσιο 
 
 
 

 
 
 
Εφάπαξ αύξηση κατά 5 έτη των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο 
∆ηµόσιο και στα Σώµατα Ασφαλείας το 2013 προβλέπει το σενάριο που επεξεργάζεται 
τώρα η κυβέρνηση για την εξίσωσή τους µε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών.  
 
Από το 2014 και µετά, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο ∆ηµόσιο θα 
αυξάνονται επιπλέον κατά ένα έτος (κάθε χρόνο), ώσπου να υπάρξει η πλήρης εξίσωσή τους µε 
τα όρια που ισχύουν για τους άνδρες, η οποία υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2025.  
Πρόκειται για τη ρύθµιση που επεξεργάζεται η κυβέρνηση µετά τη γνωστή καταδικαστική 
απόφαση του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το καθεστώς πρόωρης 
συνταξιοδότησης των γυναικών στο ∆ηµόσιο. Η εφαρµογή της απόφασης αυτής ισοδυναµεί µε 
αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο ∆ηµόσιο έως και 17 χρόνια, 
ανάλογα µε την κατηγορία των ασφαλισµένων γυναικών. Το µέτρο αναµένεται να πλήξει τις 
γυναίκες που προσλήφθηκαν στο ∆ηµόσιο από το 1983 και µετά. Εντός των προσεχών ηµερών 
αναµένεται από την Κοµισιόν επιστολή, προκειµένου να ενηµερωθεί για τις προθέσεις της 
ελληνικής κυβέρνησης στο θέµα. Ως γνωστόν, η καταδικαστική απόφαση του ∆ικαστηρίου 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υποχρεώνει την Ελλάδα να εξισώσει τα όρια ηλικίας ανδρών - 
γυναικών στο ∆ηµόσιο.  
Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξει επιβάρυνση από 5 έως και 17 έτη (σε ορισµένες περιπτώσεις) στη 
συνταξιοδότηση για περίπου 150.000 γυναίκες που απασχολούνται σήµερα στο ∆ηµόσιο, τον 
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Στρατό και τα Σώµατα Ασφαλείας, και είναι ασφαλισµένες από το 1983 και µετά. ∆εν θα 
επηρεαστούν καθόλου όσες έχουν θεµελιώσει δικαίωµα (αφού µπορούν να συνταξιοδοτηθούν 
αµέσως και πάντως πριν από την ψήφιση νέου νόµου). Πρόκειται για παλιές ασφαλισµένες που 
έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας) και µπορούν να 
αποχωρήσουν, αλλά συνεχίζουν να εργάζονται προσδοκώντας καλύτερη σύνταξη.  
 

Ασφαλισµένες που θίγονται 
 
Στις 150.000 εργαζόµενες στο ∆ηµόσιο, τις οποίες θίγει η απόφαση για σύνταξη στα 65 έτη, 
περιλαµβάνονται κυρίως µητέρες ανηλίκων και γυναίκες µε τρία παιδιά, όπως και άλλες 
κατηγορίες ασφαλισµένων από το 1983 και µετά. Ειδικότερα, από την εφαρµογή τής απόφασης 
θα θιγούν:  
● Οι «παλαιές ασφαλισµένες», δηλαδή όσες γυναίκες µπήκαν στην αγορά εργασίας από την 1η 
Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 ∆εκεµβρίου 1992 και δεν παίρνουν σύνταξη ως µητέρες 
ανηλίκων ή µε τρία παιδιά. Η αύξηση των ορίων ηλικίας για τη συγκεκριµένη κατηγορία 
δηµοσίων υπαλλήλων θα είναι 5 έως 15 χρόνια.  
● Οι µητέρες ανηλίκων, είτε αυτές ασφαλίστηκαν το διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 1983 έως 
και την 31η ∆εκεµβρίου 1992  
 
Το µέτρο θα πλήξει περίπου 150.000 γυναίκες που απασχολούνται στο ∆ηµόσιο, τον Στρατό 
και τα Σώµατα Ασφαλείας είτε µετά το 1993. Και οι δύο κατηγορίες θα επιβαρυνθούν µε 
αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 10 έως 15 χρόνια.  
 
● Οι µητέρες µε τρία παιδιά. Τη µεγαλύτερη αύξηση χρόνου εργασίας θα έχουν οι ασφαλισµένες 
από το 1983 έως και το 1992. Στην κατηγορία αυτή η αύξηση φθάνει τα 15 χρόνια. Επιβάρυνση 
θα έχουν και οι ασφαλισµένες µητέρες µε τρία ενήλικα παιδιά οι οποίες ασφαλίστηκαν µετά το 
1993, καθώς προβλέπεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησής τους κατά 6 χρόνια σε 
σχέση µε το ισχύον καθεστώς.  
● Οι γυναίκες που είναι ασφαλισµένες από το 1983 έως και το 1992, οι οποίες δικαιούνται 
µειωµένη σύνταξη για άλλους λόγους πλην αυτών που σχετίζονται µε τα παιδιά. Στην κατηγορία 
αυτή η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι 5 χρόνια.  
 

Ασφαλισµένες που δεν θίγονται 
 
Σύµφωνα µε την Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία, η σύνταξη 
στα 65 έτη δεν θίγει περίπου 100.000 εργαζόµενες. Πρόκειται για:  
 
● Όσες γυναίκες άρχισαν να εργάζονται µετά την 1η Ιανουαρίου 1993 και δεν θα πάρουν 
σύνταξη ως µητέρες ανηλίκων. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν ενιαία όρια συνταξιοδότησης 
ανδρών και γυναικών, τόσο στο ∆ηµόσιο όσο και στα άλλα Ταµεία.  
● Όσες ασφαλισµένες έχουν συµπληρώσει τις προϋποθέσεις και µπορούν να αποχωρήσουν, 
αλλά συνεχίζουν να εργάζονται προσδοκώντας καλύτερη σύνταξη.  
 

Βόµβα για τα Ταµεία του ∆ηµοσίου 
 
Τα σχέδια για τις αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών στο ∆ηµόσιο 
αναµένεται να επιταχύνουν το κύµα φυγής προς τη σύνταξη και να επιδεινώσουν την 
απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ασφαλιστικά ταµεία των δηµοσίων 
υπαλλήλων. Ήδη καταγράφεται µαύρη τρύπα ύψους 1,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ στον 
Οργανισµό Περίθαλψης και Ασφάλισης ∆ηµοσίου (ΟΠΑ∆) και στο Ταµείο Πρόνοιας (που 
καταβάλλει την εφάπαξ αποζηµίωση). Σύµφωνα µε το συνδικαλιστικό όργανο των δηµοσίων 
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υπαλλήλων, την Α∆Ε∆Υ, η αναµονή για το εφάπαξ από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο θα φθάνει τα 
δύο χρόνια, ενώ ζητούν να δοθεί άµεση λύση για το οικονοµικό πρόβληµα του Οργανισµού. Οι 
συνδικαλιστές κάνουν λόγο για «πρωτόγνωρη αδυναµία και εµπλοκή στην καταβολή του 
εφάπαξ, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η υποβάθµιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των 
εργαζοµένων.  
Με δεδοµένο ότι µέχρι τον επόµενο µήνα υποβάλλονται οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών για 
συνταξιοδότηση, το πρόβληµα θα οξυνθεί περισσότερο. Απαιτείται άµεσα κρατική 
επιχορήγηση», καθώς «το ποσό είναι κατά πολύ υποδεέστερο του 1 δισ. 300 εκατ. ευρώ που 
στοίχισε η διαχρονική κρατική πολιτική εις βάρος του Ταµείου Πρόνοιας, σύµφωνα µε 
υπολογισµούς του ίδιου του Ταµείου». Επιπλέον, η Α∆Ε∆Υ µιλά για «παραπαίουσα κατάσταση 
στον ΟΠΑ∆».  
 

Μαχαίρι σε βαρέα, αναπηρικές και πριµ για εργασία µετά τα 65 
 
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα (ΒΑΕ), σε αναπηρικές συντάξεις και 
διαχωρισµό του κλάδου υγείας από τον κλάδο ασφάλισης του ΙΚΑ (προκειµένου να περιστείλει 
τις δαπάνες- ρεκόρ) µαζί µε κίνητρα για παραµονή στην εργασία περιλαµβάνει το δεύτερο 
πακέτο αλλαγών στο Ασφαλιστικό που προωθεί τώρα η κυβέρνηση. Το άνοιγµα του 
Ασφαλιστικού προαναγγέλλει στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο υπουργός Οικονοµίας Γ. 
Παπαθανασίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να προωθήσει ευέλικτο πλέγµα 
κινήτρων µε στόχο την παραµονή των εργαζοµένων στην εργασία.  
Ειδικότερα, τα µέτρα που προωθεί τώρα η κυβέρνηση- µετά τον νόµο Πετραλιά που αύξησε τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και µείωσε τις συντάξεις για τους εργαζοµένους σε ιδιωτικό 
τοµέα, ∆ΕΚΟ και τράπεζες- θα αφορούν:  
 
●Την αναθεώρηση της λίστας των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων, για την οποία έχει 
ηδη συσταθεί νέα επιτροπή που θα δώσει το πόρισµά της µέχρι το τέλος του καλοκαιριού. 
Σηµειώνεται ότι- σύµφωνα µε το πόρισµα της πρώτης επιτροπής εµπειρογνωµόνων- όσοι 
δουλεύουν σε επαγγέλµατα που θα αποχαρακτηριστούν (αφορά 250.000 - 270.000 
νεοεισερχόµενους εργαζοµένους), θα έχουν µείωση µισθών από 50 έως 250 ευρώ, θα 
επιβαρυνθούν µε 5 έτη εργασίας προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν και θα έχουν µείωση στις 
συντάξεις τους έως 20%. Εξάλλου περίπου 200.000 εργαζόµενοι διεκδικούν την είσοδό τους 
στην αναθεωρηµένη λίστα των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων. Οι αλλαγές θα αφορούν 
νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας.  
● Κίνητρα για την παραµονή στην εργασία και πέραν των 65 ετών. Αυτά δεν αποκλείεται να 
αφορούν την αύξηση των συντάξιµων αποδοχών. Ήδη µε τον τελευταίο ασφαλιστικό νόµο 
θεσπίστηκαν αντικίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Μείωση µέχρι 10% επέρχεται στις 
συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χορηγείται από τα ασφαλιστικά ταµεία 
µειωµένη σύνταξη της πρόωρης συνταξιοδότησης.  
● Κίνητρα για προσλήψεις νέων ανέργων µέσω της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών. 
Στο πακέτο των ρυθµίσεων που εξετάζονται προβλέπεται να καλύπτει το κράτος το κόστος των 
ασφαλιστικών εισφορών των νεοπροσλαµβανόµενων εργαζοµένων.  
● Αυστηρότερα κριτήρια για τη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων, πολλές από τις οποίες θα 
περικοπούν. Αναµένεται να επανεξετασθούν οι αναπηρικές συντάξεις και να γίνει πιο αυστηρή η 
νοµοθεσία και η εφαρµογή της. 
 

Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 13/7/09 


