
Εκτός Βαρέων-Ανθσγιεινών από την 1η Ιοσλίοσ 

250.000 εργαζόμενοι 
Η λέα ιίζηα ζύµθωλα µε ηελ νδεγία ηνπ Μλεµνλίνπ δελ ζα µπνξεί λα πεξηιακβάλεη πάλω από ην 
10% ηνπ εξγαηηθνύ δπλαµηθνύ από 30% πνπ είλαη ζήµεξα. 

 

Σηελ έμνδν από ην θαζεζηώο ηωλ Βαξέωλ θαη Αλζπγηεηλώλ νδεγνύληαη από ην ππνπξγείν 

Εξγαζίαο ειέω Μλεκνλίνπ ηνπιάρηζηνλ 250.000 εξγαδόκελνη. 

Εληόο ηνπ Μαΐνπ αλακέλεηαη λα αλαιάβεη δξάζε ε ελδεθαµειήο επηηξνπή πνπ έρεη ζπζηαζεί 

ζην ππνπξγείν Εξγαζίαο ώζηε λα γλωµνδνηήζεη γηα ηελ ππαγωγή ή εμαίξεζε εξγαζηώλ, 

εηδηθνηήηωλ ή ρώξωλ εξγαζίαο ζηα Βαξέα. 
Τν ζρέδην λόµνπ ζα ηεζεί ζε ηζρύ, ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011. Η λέα ιίζηα ζύµθωλα µε ηελ 

νδεγία ηνπ Μλεµνλίνπ δελ ζα µπνξεί λα πεξηιακβάλεη πάλω από ην 10% ηνπ εξγαηηθνύ 

δπλαµηθνύ από 30% πνπ είλαη ζήµεξα. 

 

Σύκθωλα κε ζεκεξηλό δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο «Τα Νέα» δελ ζα ζηγνύλ όζνη έρνπλ 

ζπµπιεξώζεη 4.500 έλζεµα, εθ ηωλ νπνίωλ ηα 3.600 ζηα ΒΑΕ. 

 

Γηα όζνπο δελ ζεµειηώλνπλ δηθαίωµα ζα απμεζνύλ «απηόµαηα» ηα όξηα ειηθίαο 

ζπληαμηνδόηεζεο (ζα αθνινπζνύλ ηα γεληθά όξηα πνπ ηζρύνπλ γηα όινπο ηνπο άιινπο 

εξγαδόµελνπο), ζα ράζνπλ επηδόµαηα θαη ζα δηαηεξήζνπλ µόλν ηηο πξνζαπμήζεηο πνπ είραλ 

ζηνλ µηζζό γηα όζεο εµέξεο ήηαλ εληαγµέλνη ζηα ΒΑΕ. 

 

Οζνη εξγάδνληαη ζε επαγγέιµαηα πνπ ζα απνραξαθηεξηζηνύλ ζα έρνπλ µείωζε µηζζώλ από 

50 έωο 250 επξώ ηνλ µήλα, ζα επηβαξπλζνύλ µε 5 έηε εξγαζίαο γηα λα ζπληαμηνδνηεζνύλ 

θαη ζα έρνπλ µείωζε ζηηο ζπληάμεηο ηνπο έωο θαη θαηά 20%. 

 

Σε όζα επαγγέιµαηα απνραξαθηεξηζηνύλ από ηα ΒΑΕ, ζα ππάξμεη: 

 

1. Αύμεζε ηωλ νξίωλ ειηθίαο ηνπιάρηζηνλ θαηά µία πεληαεηία. Οη πόξηεο εμόδνπ ζα 

θιείζνπλ γηα όζνπο εξγαδνµέλνπο είλαη θάηω ηωλ 65 εηώλ. Η µόλε ελαιιαθηηθή ιύζε είλαη 

ε ζπληαμηνδόηεζε ζην 60ό έηνο ηεο ειηθίαο, µε ηελ πξνϋπόζεζε πωο έρνπλ ζπµπιεξωζεί 

40 έηε αζθάιηζεο. 

 

2. Μείωζε ηωλ απνδνρώλ από 50 έωο θαη 250 επξώ ηνλ µήλα, θαζώοδελ ζα θαηαβάιιεηαη 

ην εηδηθό επίδνµα (εθηόο αλ ππάξμεη ξύζµηζε ζηε ζπιινγηθή ζύµβαζε εξγαζίαο). 

 

Αθόµε θαη όζνη παξαµέλνπλ ζηα ΒΑΕ ζα βξεζνύλ αληηµέηωπνη µε ηε ζηαδηαθή αύμεζε, 

από1/1/2012, ηωλ νξίωλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, αλ δελ ζπµπιεξώλνπληηο ειάρηζηεο 

πξνϋπνζέζεηο. 

 

Τνλίδεηαη όηη ν λένο αζθαιηζηηθόο λόµνο πξνβιέπεη ηε ζηαδηαθή αύμεζε, από 1/1/2011 έωο 

1/1/2017, όιωλ ηωλ νξίωλ ειηθίαο, από ην 55ν ζην 60ό (γηα πιήξε ζύληαμε) θαη από ην 

53ν ζην 58ν (γηα µεηωµέλε) γηα όζνπο ζα έρνπλ 10.500 έλζεµα από ηα νπνία 7.500 ζε ΒΑΕ. 

Τν 60ό ζα είλαη ην ειάρηζην όξην ειηθίαο (από ην 55ν ην 2010) θαη γηαόζνπο ζα 

ζπµπιεξώζνπλ έωο ην 2015 ηνπιάρηζηνλ 4.500 έλζεµα από ηα νπνία ηα 3.600 ζε ΒΑΕ (ην 

2011 είλαη ην 56ν, ην 2012 ην 57ν, ην 2013 ην 58ν, ην 2014 ην 59ν θαη ην 2015 ην 60ό). 
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