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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 
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Τ
ην ευκαιρία να αποχωρήσουν νωρίτερα από την αγο-
ρά εργασίας είτε με χαμηλότερα ηλικιακά όρια είτε 
με τη λήψη μειωμένης - πρόωρης σύνταξης έχουν 

μέχρι το τέλος του χρόνου περισσότεροι από 100.000 
ασφαλισμένοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται 
κυρίως για γονείς με ανήλικο τέκνο, άνδρες και γυναί-
κες, που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης, γυναίκες με 
10.000 ένσημα στο ΙΚΑ, αλλά και ομάδα ασφαλισμένων 
στο Δημόσιο με 25 έτη ασφάλισης. 

Οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση ξεκαθαρίζουν ότι 
πρόκειται για τους λεγόμενους «παλαιούς ασφαλισμένους» 
-αυτοί που πρωτοασφαλίστηκαν πριν από το 1993- και 
κατοχύρωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2012. 

Για όλους τους υπόλοιπους η πόρτα πρόωρης εξόδου 
έχει κλείσει οριστικά και απαιτείται πλέον η συμπλήρωση 

των 67 ετών, ή έστω των 62 με 40 έτη ασφάλισης. 
H Realnews παρουσιάζει τις ομάδες των ασφα-
λισμένων που μπορούν να κερδίσουν ακόμη και 
μία 10ετία και να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύ-
νταξη σε ηλικίες 58 έως 61 ετών με 35, 36 ή 37 έτη 
ασφάλισης.

Κερδισμένοι είναι κυρίως παλαιοί ασφαλισμένοι, 
οι οποίοι δεν είχαν μέχρι τις 18/8/2015 θεμελιωμέ-
νο συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθώς δεν συμπλή-
ρωναν μέχρι τότε τις προβλεπόμενες προϋποθέ-
σεις (έτη ασφάλισης και όριο ηλικίας) ώστε να συ-
νταξιοδοτηθούν με τα παλαιά και άκρως ευνοϊκό-
τερα όρια ηλικίας. Να σημειωθεί ότι ο νόμος προ-
βλέπει σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας, έως το 
τέλος του 2021.

Οι κατηγορίες
f Μητέρες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 
είχαν ανήλικο και συμπλήρωσαν τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα χρόνια ασφάλισης (5.500 ημέρες) την 
τριετία 2010-2012 για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

f Ανδρες και γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν 
από το 1993 και συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλι-
σης την τριετία 2010-2012. Το μεγαλύτερο μέρος 
των υποψήφιων συνταξιούχων που επιθυμεί να συ-
νταξιοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 35ετί-
ας ανήκει στην κατηγορία αυτή, ενώ πολλοί έχουν 
τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με λιγότερα 
από 40 χρόνια ασφάλισης και σε χαμηλότερα των 
62 ετών όρια ηλικίας. 

f Γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν από το 1993 
και συμπληρώνουν 33 χρόνια και 4 μήνες (10.000 
ημέρες ασφάλισης) μέχρι το 2012.

f Δημόσιοι υπάλληλοι με 35ετία.

f Δημόσιοι υπάλληλοι με 37ετία, εφόσον τα 35 

Ολες οι 
κατηγορίες 

ασφαλισμένων 
σε δημόσιο 

και ιδιωτικό 
τομέα που 

μπορούν να 
συνταξιοδο-

τηθούν πρόωρα 
ή με μειωμένη 

σύνταξη 

χρόνια τα είχαν συμπληρώσει έως το 2010.

Πρόωρη σύνταξη στο Δημόσιο  
Το παράθυρο συνταξιοδότησης στον δημόσιο 
τομέα αφορά τη μειωμένη - πρόωρη σύνταξη, 
για τη λήψη της οποίας τα όρια ηλικίας δεν δι-
αφοροποιήθηκαν και μπορούν να την επιλέ-
ξουν χιλιάδες υπάλληλοι που είχαν τις προϋπο-
θέσεις να συνταξιοδοτηθούν με θεμελίωση ως 
τις 31/12/2012, αλλά είδαν τα όρια ηλικίας τους 
να εκτοξεύονται, καθώς δεν είχαν συμπληρώσει 
τις προϋποθέσεις που έπρεπε τον Αύγουστο του 
2015, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Ρί-
ζο. Η συμπλήρωση της 25ετίας γίνεται με χρή-
ση των πραγματικών ετών ασφάλισης αλλά και 
αναγνώριση πλασματικών ετών από τα παιδιά, 
τον στρατό, τις σπουδές και όλες τις κατηγορίες 
του Ν. 3865/2011.

f Γυναίκες ασφαλισμένες στο Δημόσιο με του-
λάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010. Οι ασφα-
λισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συ-
νταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών με μειωμένη 
σύνταξη, εάν έχουν πρώτη ημέρα ασφάλισης 
πριν από την 1/1/1993, ακόμη κι αν συμπλη-
ρώνουν τα 55 στο μέλλον. 

f Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δη-
μόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 
2011. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορί-
ας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 
56 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώ-
τη ημέρα ασφάλισης πριν από την 1/1/1993, 
ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 56 στο μέλλον. 

f Γυναίκες και άνδρες ασφαλισμένοι στο Δη-
μόσιο με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 
2012. Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορί-
ας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 
56 ετών με μειωμένη σύνταξη, εάν έχουν πρώ-
τη ημέρα ασφάλισης πριν από την 1/1/1993, 
ακόμη κι αν συμπληρώνουν τα 56 στο μέλλον. 

f Τη ρύθμιση μπορούν να εκμεταλλευτούν 
και υπάλληλοι που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα 
ως γονείς ανηλίκων, αλλά είδαν το όριο ηλικίας 
τους να πηγαίνει στα 60 ή και πιο μετά, με βά-
ση το έτος συμπλήρωσης του παλιού ορίου και 
τους πίνακες του 4336/2015.

       
Ποια είναι η μείωση 
Το ποσοστό μείωσης υπολογίζεται μόνο στο πο-
σό της εθνικής σύνταξης, ενώ η ανταποδοτική 
σύνταξη χορηγείται πλήρης. Ετσι το ποσό που 
μειώνεται ποσοστιαία είναι μόνο το ποσό της 
εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ. 

Αντίθετα, το υπόλοιπο ποσό που αναλογεί 
στις εισφορές του ασφαλισμένου και σχημα-
τίζει την ανταποδοτική σύνταξη καταβάλλεται 
πλήρες χωρίς καμιά ποινή.  Συνεπώς το ανώτα-
το όριο μείωσης σύνταξης σε περίπτωση εξό-
δου με μειωμένη είναι 115,2 ευρώ, δηλαδή 
30%. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί η μείω-
ση να ξεπεράσει το ποσό αυτό. Αυτό το γεγο-
νός καθιστά αρκετά ελκυστική την επιλογή της 
μειωμένης, καθώς η μείωση είναι μικρή, ενώ 
υπάρχει η δυνατότητα εξόδου πολύ νωρίτερα 
από τα 62 έτη που είναι το γενικό όριο χορήγη-
σης μειωμένης σύνταξη ή με 40 συνολικά έτη 
ασφάλισης για την πλήρη. 

Αντίθετα στην επικουρική σύνταξη η μείωση 
εξακολουθεί να είναι 30% επί του συνολικού πο-
σού της σύνταξης.

Παράθυρο για 
σύνταξη πριν 
από τα 67  

100.000 ασφαλισμένοι  
σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα μπορούν να 
αποχωρήσουν νωρίτερα 
από την αγορά εργασίας 


