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Οι… χαµένοι του Ασφαλιστικού 
 
 

Όσοι αποχωρούν µε 35ετία ή 37ετία, οι µητέρες ανηλίκων, οι εργαζόµενοι 
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα, και όσοι σήµερα 
συνταξιοδοτούνται πριν από το 60ό έτος της ηλικίας τους θα είναι οι 
χαµένοι του νέου Ασφαλιστικού.  

 
 
Με ξεχωριστό νοµοσχέδιο του υπ. Οικονοµικών θα επέλθει η εξίσωση των 

ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών - γυναικών στο ∆ηµόσιο (επιβάρυνση από το 
2011 έως το 2013 µέχρι και 15 έτη στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών). 

  
 

� Η 40ετία θα αντικαταστήσει την 35ετία και την 37ετία, από την 
1/1/2011 έως το 2015: Το 2011 θα χρειάζονται 38 έτη ασφάλισης, το 2012 
39 και το 2013 θα φτάσουν τα 40, ενώ η ηλικία των 58 ετών για 35ετία θα 
αυξηθεί στα 58,6 έτη το 2011, το 2012 στα 59, το 2013 στα 59,6 και το 2014 
στα 60. Το ίδιο ισχύει και για το καθεστώς συνταξιοδότησης των µητέρων µε 
ανήλικα που, επίσης, θα καταργηθεί σταδιακά από την 1/1/2011 έως το 2013 
στο ∆ηµόσιο και το 2015 στα υπόλοιπα Ταµεία.  

 
� Η «ποινή» για κάθε έτος πρόωρης εξόδου µεταξύ του 60ού και του 

65ου έτους της ηλικίας θα είναι 6%, εκτός αν έχουν συµπληρωθεί 40 έτη 
ασφάλισης. Στα 40 έτη ασφάλισης µελετάται να υπολογίζεται και πλασµατικός 
χρόνος και συγκεκριµένα ο στρατός, ο χρόνος λοχείας, η παράλληλη 
ασφάλιση, η διαδοχική ασφάλιση και οι σπουδές.  

 
� Από την 1.1.2015 (χωρίς να αποκλείεται και νωρίτερα) και σταδιακά 

βάση υπολογισµού καθίσταται το σύνολο του εργασιακού βίου µε 
έτος - βάση το 2013 ή και νωρίτερα. Βασική σύνταξη, και για τους 
ανασφάλιστους άνω των 65 ετών, µε εισοδηµατικά κριτήρια. Το ποσό της 
σύνταξης ορίζεται στα 360 ευρώ µηνιαίως. Στα 360 ευρώ θα προστίθεται και 
η ανταποδοτική σύνταξη µε µέσο όρο ετήσιας αναπλήρωσης το 1,2%.  

 
� Η ηλικία συνταξιοδότησης στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα 

θα αναπροσαρµοσθεί από τα 55 στα 60 για έξοδο µε 35ετία. Η αύξηση 
θα είναι ένα δωδεκάµηνο ανά έτος και θα αρχίσει το 2011. Ετσι το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης θα αυξηθεί στο 56ο έτος το 2011, στο 57ο έτος το 
2012, στο 58ο έτος το 2013, στο 59ο έτος το 2014 και στο 60ό έτος το 2015. 
Εξάλλου η νέα λίστα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα θα ισχύσει και 
για τους παλαιούς ασφαλισµένους. Σε όσα επαγγέλµατα αποχαρακτηριστούν, 
η ηλικία συνταξιοδότησης µε 15ετία θα πάει από τα 60 στα 65 έτη, µε την 
αύξηση να είναι 12 µήνες ανά έτος.  
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Ποιοι δεν θίγονται. 
 
Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται όσοι θεµελιώνουν ασφαλιστικό δικαίωµα 
µέχρι 31/12/2010, εφόσον είναι ασφαλισµένοι στο ∆ηµόσιο και σε ειδικά 
ταµεία (∆ΕΚΟ) που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ. Με διάταξη που ψηφίστηκε στο 
νοµοσχέδιο, µε τα νέα οικονοµικά µέτρα ορίζεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα 
που έχουν θεµελιωθεί ή θεµελιώνονται τουλάχιστον µέχρι 31-12-2010 δεν θίγονται 
από την παραµονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία 
και τυχόν συνταξιοδοτικές µεταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησής τους. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους από τους 
υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ έχουν υποβάλει αίτηση 
παραίτησης από 1-1-2010, να την ανακαλέσουν µέσα σε έναν µήνα από τη 
δηµοσίευση του νόµου. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο 
βρίσκεται, ακόµα και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής 
σχέσης.  
 

Τέλος διευκρινίζεται ότι στον δηµόσιο τοµέα το συνταξιοδοτικό 
δικαίωµα θεµελιώνεται µε τη συµπλήρωση των απαραίτητων ετών 
ασφάλισης και ασκείται όταν συµπληρωθεί και το προβλεπόµενο όριο 
ηλικίας. Στον ιδιωτικό τοµέα, ωστόσο, ο χρόνος ασφάλισης και το όριο ηλικίας 
πρέπει να συντρέχουν για τη θεµελίωση του δικαιώµατος. Για τις µητέρες ανηλίκων 
πρέπει να συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού.  

 
 
 

Πηγή: «Τα Νέα», 12/6/2010 


