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Να μη γίνει αποδεκτή η γνωμοδότηση του ΝΣΚ που ανατρέπει τους όρους
συνταξιοδότησης στο Δημόσιο
Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστή μια γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους (ΝΣΚ) που προκαλεί ανατροπή σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους και
εκπαιδευτικούς αφού προβλέπεται ότι, οι ασφαλισμένοι άνδρες και γυναίκες του
Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη (είτε στα 55,
56, 58 είτε στα 60), θα πρέπει να μπορούν (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών)
ή να έχουν αναδρομικώς ήδη συμπληρώσει 25 ακέραια έτη ασφάλισης έως τις
31/12/2012, αλλά ταυτόχρονα και το προβλεπόμενο όριο ηλικίας (55 για γυναίκες το
2010, 56 για άνδρες/γυναίκες το 2011, 58 για άνδρες/γυναίκες το 2012) έως τις
31/12/2021.
Κι όμως: Το Σεπτέμβριο του 2021 το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του τόνιζε:
«Όσοι
ασφαλισμένοι
κατοχυρώνουν
δικαίωμα
συνταξιοδότησης
μεταξύ 19/8/2015 έως 31/12/2021 μπορούν να ασκήσουν και αυτοί
ΟΠΟΤΕΔΗΠΟΤΕ το δικαίωμα τους, ΚΑΙ μετά την 1/1/2022 και συγκεκριμένα
όταν συμπληρώσουν το νέο (μεταβατικό) όριο ηλικίας.
Την ίδια με κατηγορηματικό τρόπο διαβεβαίωση παρείχε από το βήμα της Βουλής το
Φεβρουάριο, ο Υφυπουργός εργασίας Π.Τσακλόγλου συμπληρώνοντας μάλιστα ότι:
«Τα δημοσιεύματα δυστυχώς δεν παρέχουν ορθή πληροφόρηση στους
ασφαλισμένους»
Μία πιθανή αποδοχή από την Κυβέρνηση της γνωμοδότησης του ΝΣΚ (η οποία
σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτική) θα:





Γκρεμίσει την όποια αξιοπιστία του ασφαλιστικού συστήματος
Καταστήσει πλήρως αναξιόπιστες και επισφαλείς τις δηλώσεις και
δεσμεύσεις των υπευθύνων της Κυβέρνησης.
Προκαλέσει αναστάτωση και θα ανατρέψει τον προγραμματισμό
χιλιάδων ασφαλισμένων και των οικογενειών τους.
Ερμηνευθεί (δίκαια) ως προάγγελος περαιτέρω αύξησης των ορίων
ηλικίας και επιδείνωσης των όρων συνταξιοδότησης.

Επιβάλλεται το αρμόδιο Υπουργείο να μην αποδεχτεί τη σχετική γνωμοδότηση
του ΝΣΚ, να διαφυλάξει την αξιοπιστία του συστήματος, αλλά κυρίως να μην
υποβάλλει σε ταλαιπωρία και αναστάτωση της ζωής τους χιλιάδες οικογένειες που
δεν ευθύνονται για τις παλινωδίες και τις θεσμικές αντιφάσεις.


Με δεδομένο ότι χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωσαν τα
αντίστοιχα όρια ηλικίας μετά την 1/1/2022, έχουν ήδη υποβάλλει τις
παραιτήσεις τους προς συνταξιοδότηση ζητάμε από το Υπουργείο να
προχωρήσει στην ξεκάθαρη κατοχύρωση του δικαιώματος αποχώρησης με
τα ισχύοντα ηλικιακά όρια που αφορούν στις μειωμένες συντάξεις, όποτε
αυτά συμπληρωθούν.
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