
 

Αζήλα 20/12/ 2012 

ΔΡΩΣΖΖ 

Πξνο ηνλ θ. Τπνπξγό: 

- Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο 

  

Θέκα : Καηάξγεζε ηεο πξνϋπόζεζεο ησλ 100 ελζήκσλ αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 

5εηία ζηηο κεησκέλεο ζπληάμεηο 

   

            Όπσο είλαη γλσζηό κε ην λόκν 3863/2010, από 1/1/2011 έσο 31/12/2015, 

απμάλνληαλ ηα όξηα ειηθίαο ησλ γπλαηθώλ ζηαδηαθά έσο ηα 65 γηα πιήξε ζύληαμε 

θαη ηα 60 γηα κεησκέλε. Πξηλ όκσο ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ απηήο νξίδνληαη ζην λέν 

κλεκόλην, από 1/1/2013,  ηα 67 έηε γηα πιήξε ζύληαμε θαη ηα 62 γηα κεησκέλε, κε 

απνηέιεζκα από 1/1/2013 νη γπλαίθεο, ηδηαίηεξα όζεο βξίζθνληαη ζε ειηθία θάησ ησλ 

60 εηώλ,  λα κπαίλνπλ ζε πην ζθιεξή δνθηκαζία. Δύν επηινγέο έρνπλ νη γπλαίθεο 

απηέο. Η κία είλαη λα πεξηκέλνπλ ηνπιάρηζηνλ άιια επηά ρξόληα θαη ζε ειηθία 67 

εηώλ λα πάξνπλ ηελ πιήξε ζύληαμε, θαη ε άιιε, λα πάξνπλ έζησ ηελ κεησκέλε ζηελ 

ειηθία ησλ 62 εηώλ, εθόζνλ όκσο έρνπλ ηελ ηύρε λα εξγάδνληαη θαη δελ είλαη 

άλεξγεο. 

Σύκθσλα κε ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία, γηα ηε ιήςε κεησκέλεο ζύληαμεο 

απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 100 εκέξεο αζθάιηζεο αλά έηνο ηελ  ηειεπηαία 5εηία πξηλ 

από ηελ ζπληαμηνδόηεζε, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη είηε από εξγαζία είηε από 

απηαζθάιηζε. Με ηηο επαλαιακβαλόκελεο απμήζεηο ησλ νξίσλ ειηθίαο όκσο  

παξαβηάδνληαη βαζηθέο αξρέο ηεο αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο, άξα θαη ζεκειησκέλα 

δηθαηώκαηα ησλ γπλαηθώλ, νη νπνίεο αλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη ή λα 

απηαζθαιίδνληαη, όρη ηα 5 ηειεπηαία ρξόληα όπσο νξίδεηαη, αιιά ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο ηα 12 ηειεπηαία ρξόληα, δηόηη νη 100 εκέξεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο 

αθνινπζνύλ ηα απμεκέλα όξηα ειηθίαο. 

Σύκθσλα ινηπόλ κε ηνπο εκπλεπζηέο ησλ κλεκνλίσλ κία άλεξγε γπλαίθα  ειηθίαο 55 

εηώλ ην 2012, ελώ έρεη ζεκειηώζεη ηα 100 έλζεκα ηελ πξνεγνύκελε 5εηία κε 



απηαζθάιηζε, θαιείηαη λα ηελ ζπλερίζεη γηα 2 επηπιένλ έηε, έσο ηα 57. Ελώ κηα 

γπλαίθα 54 εηώλ ην 2012 ζα ζπληαμηνδνηεζεί ζηα 62, νπόηε θαιείηαη λα δηαθόςεη ηελ 

απηαζθάιηζε θαη λα ηε ζπλερίζεη από ην 2015 έσο ην 2019! Έηζη, κε ηελ πξνϋπόζεζε 

όηη έρνπλ ην δηθαίσκα επαλέληαμεο ζηελ απηαζθάιηζε, θαζώο ν λόκνο επηηξέπεη ηελ 

δηαθνπή θαη επαλέληαμε ζηελ απηαζθάιηζε κόλν γηα δύν θνξέο, θάπνηεο γπλαίθεο 

ελώ πιήξσζαλ θαη ζεκειίσζαλ δηθαίσκα ηελ πξνεγνύκελε 5εηία, ηώξα θαινύληαη 

γηα δεύηεξε θνξά λα ζπκπιεξώζνπλ θαη άιιε 5εηία, δειαδή λα ζπλερίζνπλ ηελ 

απηαζθάιηζε από ην 2008 πνπ άξρηζαλ έσο θαη ην 2019, αιιηώο ράλνπλ ην δηθαίσκα 

γηα κεησκέλε ζύληαμε. 

Δπεηδή, ηόζν ε ειηθία, όζν θαη ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ζηέθνπλ εκπόδην ζηελ 

αλεύξεζε εξγαζίαο ησλ γπλαηθώλ απηώλ, έζησ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ 100 εκεξώλ 

αλά έηνο. 

Δπεηδή, ε απηαζθάιηζε δελ απνηειεί ιύζε, θαζώο απαηηεί ρξήκαηα ηα νπνία νη 

άλεξγνη δελ έρνπλ, ηδίσο όηαλ απηή επηκεθύλεηαη γηα 12εηία. 

Δπεηδή, ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο δηθαίνπ είλαη απαξάδεθην λα αιιάδνπλ 

ηα δεδνκέλα γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο κέζα ζε έλα κήλα, ρσξίο κεηαβαηηθά ζηάδηα θαη 

επηπιένλ λα δηαηεξείηαη ε απαίηεζε ησλ 100 εκεξώλ αλά έηνο. 

  

Δξσηάηαη ν θ. Τπνπξγόο 

  

1. 1.       Θα πξνβεί ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα θαηαξγεζεί ε 

πξνϋπόζεζε ησλ 100 εκεξώλ αλά έηνο ηελ ηειεπηαία 5εηία πξηλ ηε 

ζπληαμηνδόηεζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο θαη ηηο 

ζπλερείο απμήζεηο ησλ νξίσλ ειηθίαο, ρσξίο κεηαβαηηθά ζηάδηα; 

                                                             

                                                Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

                                                ηξαηνύιεο Γεκήηξεο 

                                                Καξαγηαλλίδεο Υξήζηνο 

                                                Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

                                                Μπόιαξε Μαξία 

                                                ηαζάο Ησάλλεο 

                                                Υαξαιακπίδνπ Γέζπνηλα 

                                                Βαιαβάλε Νάληηα 



                                                Γάθεο Γεκήηξεο 

                                                Γειαιήο Γεκήηξεο 

                                                Γεξνβαζίιε Όιγα 

                                                Γηακαληόπνπινο Δπάγγεινο 

                                                Γνύξνπ Ρέλα 

                                                Γξίηζαο Θεόδσξνο 

                                                Γξηηζέιε Παλαγηώηα 

                                                Εαραξηάο Κσλζηαληίλνο 

                                                Εεξδειήο Γηάλλεο 

                                                Καλειινπνύινπ Μαξία 

                                                Καθαληάξε Υαξά 

                                                Κνδέιαο Γεκήηξεο 

                                                Κξηηζσηάθεο Μηράιεο 

                                                Κπξηαθάθεο Βαζίιεο 

                                                Μηραιάθεο  Νίθνο 

                                                Οπδνπλίδνπ Δπγελία 

                                                Πεηξάθνο Αζαλάζηνο 

                                                ηακπνπιή Αθξνδίηε 

                                                πξκαιέληνο Νίθνο 

                                                Σζνπθαιάο Γεκήηξεο 

                                                Υαηδειάκπξνπ Βαζίιεο 

 


