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Οι 4 αλλαγές στο Ασφαλιστικό από το 2011 
 
 
 

«Έτος σταθµός» για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό είναι το 2011, οπότε και θα τεθεί σε 
ισχύ το βασικό πακέτο των αλλαγών σε όρια ηλικίας και σε συντάξεις. Οι προωθούµενες 
ρυθµίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε δόσεις και θα ολοκληρωθούν το αργότερο µέχρι το 2015, 
οπότε και θα κάνει... πρεµιέρα το νέο σύστηµα υπολογισµού των συντάξεων (βασική και 
αναλογική σύνταξη). Αναλυτικά τέσσερις είναι οι κυριότερες αλλαγές που θα τεθούν σε ισχύ 
την επόµενη χρονιά και θα αλλάξουν άρδην το ασφαλιστικό τοπίο: 
 

� Ξεκινά η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για επτά οµάδες 
ασφαλισµένων. Η ετήσια αύξηση ανάλογα µε την κατηγορία θα ξεκινά από τους 
έξι µήνες και µπορεί να φτάνει έως και τα πέντε έτη. Από τις νέες ρυθµίσεις 
επηρεάζονται όσοι αποχωρούν µε 35ετία σε ηλικία 58 ετών, όσοι ανοίγουν την πόρτα 
εξόδου µε 37ετία ανεξαρτήτως ηλικίας αλλά και οι εργαζόµενοι στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Μεγάλες χαµένες είναι οι γυναίκες στο ∆ηµόσιο, όπου µε 
νοµοσχέδιο του υπουργείο Οικονοµικών το όριο ηλικίας θα πάει σταδιακά στο 65ο 
έτος (στο πλαίσιο της εξίσωσης). Σε αναµµένα κάρβουνα κάθονται οι µητέρες 
ανηλίκων στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταµεία µισθωτών, καθώς η τρόικα ζητεί το 
όριο συνταξιοδότησης να πάει στο 65ο έτος της ηλικίας. Σε µια τέτοια 
περίπτωση η αύξηση των ορίων ηλικίας θα φτάνει τα τρία χρόνια ετησίως και θα 
ολοκληρωθεί το 2015. Αυτό το θέµα θα κλειδώσει στις 16 του µήνα, στη συνάντηση 
της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας µε την τρόικα. Στη συνάντηση αυτή η 
ελληνική πλευρά θα επισηµάνει πως µε τον νόµο Πετραλιά το όριο συνταξιοδότησης 
θα πάει από τα 50 στα 55 έτη και θα ζητήσει να µην υπάρξει νέα επιβάρυνση 
(ωστόσο, τα περιθώρια ελιγµών είναι περιορισµένα, µε δεδοµένο πως ανάλογη 
ρύθµιση προωθείται ήδη στο ∆ηµόσιο). Σηµειώνεται πως για πλήρη σύνταξη οι 
ασφαλισµένοι θα πρέπει να συµπληρώσουν 40 έτη ασφάλισης και το 60ό 
έτος ή το 65ο έτος. 

 
� Επιβάλλεται πέναλτι 6% τον χρόνο για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Αυτό 

πρακτικά σηµαίνει πως ασφαλισµένος που ανοίγει πέντε χρόνια νωρίτερα την πόρτα 
εξόδου, θα δει τη σύνταξή του να µειώνεται κατά 30%.Το πέναλτι θα επιβάλλεται 
για κάθε χρόνο που λείπει από το 60ό έως το 65ο έτος, εκτός αν συµπληρωθούν 40 
έτη. Για παράδειγµα, ασφαλισµένος που θα ανοίξει την πόρτα εξόδου µε 35 έτη σε 
ηλικία 61 ετών, θα πάρει µειωµένη σύνταξη κατά 24%. 

 
� Αρχίζει το µεταβατικό διάστηµα για την αλλαγή του τρόπου υπολογισµού 

των συντάξεων. Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν το 2015, οπότε και θα εφαρµοστεί ένα 
µεικτό σύστηµα για τον υπολογισµό της σύνταξης. Συγκεκριµένα, τα χρόνια από το 
2011 έως και το 2014 θα υπολογίζονται µε βάση το νέο σύστηµα (δηλαδή µε µέσο 
συντελεστή 1,2% για την αναλογική σύνταξη συν τη βασική σύνταξη). Ωστόσο, τα 
χρόνια που έχουν διανυθεί έως και το 2010 θα υπολογίζονται µε βάση το ισχύον 
σύστηµα (π.χ. στο ΙΚΑ θα λαµβάνεται υπόψη η καλύτερη 5ετία). 
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� Ολοκληρώνονται οι αναλογιστικές µελέτες σε όλα τα επικουρικά ταµεία. 

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι από την επόµενη χρονιά το ύψος των 
επικουρικών συντάξεων να είναι σε άµεση συνάρτηση µε την οικονοµική κατάσταση 
του κάθε Ταµείου. Ωστόσο, αυτό το θέµα δεν έχει «κλειδώσει» ακόµα, καθώς η 
τρόικα πιέζει για ακόµα σκληρότερα µέτρα. Συγκεκριµένα, ζητεί να υπάρχει 
συντελεστής 1,2% και στα Επικουρικά, κάτι που θα οδηγήσει σε δραµατική µείωση 
των συντάξεων. 

 
 
 

 
Πηγή: «Ηµερησία», 12/6/2010 


