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Σε αγώνα δρόµου αποδύεται 
η κυβέρνηση προκειµένου να 
ανταποκριθεί στις δεσµεύσεις 
της απέναντι στους δανειστές, 
µε µία από αυτές να αφορά την 
καταβολή των οφειλών του 
∆ηµοσίου στους ιδιώτες 

Τ
ην πόρτα της εξόδου 
από την αγορά εργασί-
ας έχουν τη δυνατότη-

τα να ανοίξουν έως το τέλος 
του χρόνου περισσότεροι από 
100.000 ασφαλισµένοι σε ιδιω-
τικό και δηµόσιο τοµέα. Οι τε-
λευταίοι «τυχεροί» είναι ασφα-
λισµένοι πριν από το 1993 και 
µπορούν να κάνουν χρήση διατάξεων που προ-
βλέπουν είτε χαµηλότερα ηλικιακά όρια για τη 
λήψη πλήρους σύνταξης είτε άλλων διατάξεων 
για να λάβουν µειωµένη ή πρόωρη σύνταξη.  
Η Realnews παρουσιάζει πέντε κατηγορίες ερ-
γαζοµένων σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα που 
µπορούν να εξασφαλίσουν τη σύνταξή τους χω-
ρίς απώλειες, αλλά και τρεις κατηγορίες δηµο-
σίων υπαλλήλων που µπορούν να συνταξιοδο-
τηθούν µε µειωµένες αποδοχές.

Πρόκειται κυρίως για γονείς µε ανήλικο τέ-
κνο, άνδρες και γυναίκες που συµπληρώνουν 

35 έτη ασφάλισης, γυναίκες µε 10.000 ένση-
µα στο ΙΚΑ, αλλά και οµάδα ασφαλισµένων 
στο ∆ηµόσιο µε 25 έτη ασφάλισης.  Οι ασφα-
λισµένοι µπορούν να κερδίσουν ακόµη και µία 
10ετία και να συνταξιοδοτηθούν µε πλήρη σύ-
νταξη σε ηλικίες από 58 έως 61 ετών µε 35, 36 
ή 37 έτη ασφάλισης. Αφορά «παλαιούς ασφα-
λισµένους» που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από 
το 1993 και κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό µέ-
χρι το 2012. Για όλους τους υπόλοιπους η πόρ-
τα της πρόωρης εξόδου έχει κλείσει οριστικά και 
απαιτείται πλέον η συµπλήρωση των 67 ετών 

ή έστω των 62 µε 40 έτη ασφάλισης.  Το ποσο-
στό µείωσης υπολογίζεται µόνο στο ποσό της 
εθνικής σύνταξης, ενώ η ανταποδοτική σύντα-
ξη χορηγείται πλήρης. Ετσι, το ποσό που µειώ-
νεται ποσοστιαία είναι µόνο το ποσό της εθνι-
κής σύνταξης των 384 ευρώ. 

Αντίθετα, το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί 
στις εισφορές του ασφαλισµένου και σχηµατίζει 
την ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται πλή-
ρες, χωρίς καµιά ποινή. Συνεπώς, το ανώτατο 
όριο µείωσης σύνταξης σε περίπτωση εξόδου 
µε µειωµένη είναι 115,2 ευρώ, δηλαδή 30%. 
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τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν έως το τέλος του έτους

Πάνω από 100.000 εργαζόµενοι σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα έχουν 
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Οι δημοσιονομικοί στόχοι θα 
βρεθούν στο επίκεντρο των 
συζητήσεων, που ξεκινούν αύριο 
∆ευτέρα, ανάμεσα στην κυβέρνηση 
και στους δανειστές

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
10 εκπρόσωποι της βιομηχανίας, 
του τουρισμού και του εμπορίου 
καταθέτουν τις προτάσεις 
τους για την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ΣΕΛ. 8

ΕΝΑΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ 
ΣΤΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ
«Το νέο διοικητικό συµβούλιο 
των ΕΛΤΑ θα κληθεί να 
αντιµετωπίσει µια σειρά από 
µεγάλες προκλήσεις», δηλώνει 
στην «R» ο νέος πρόεδρος των 
Eλληνικών Ταχυδροµείων 
Πολυχρόνης Γριβέας 

Εσοδα και δαπάνες 
στο «μικροσκόπιο» 

της τρόικας
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Ποιοι µπορούν να πάρουν 
σύνταξη πριν από τα 67 


