ΤΛΛΟΓΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ
Μέλος Ο.Τ.Ο.Ε. και Ε.Κ.Α. - Σοφοκλέους 10 (2ος όρ.), 10559 Αθήνα
Τηλ. (210) 3218926, 3342764, 3342765 - Φαξ (210) 3229963 - www.sepete.gr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

ΟΓΗΓΟ ΤΝΣΑΞΔΩΝ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΣΟ
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Τα νέα όπια ηλικίαρ σςνταξιοδότησηρ

Πίνακας περιεχομένων
Ι. ΕΙΑΓΩΓΗ ...................................................................................................... 3
ΙΙ. ΕΠΕΞΗΓΗΗ ΟΡΩΝ – ΕΝΝΟΙΩΝ .............................................................. 4
Α. Θεκειίωζε – θαηνρύξωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ......................................... 4
1. Θεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: .............................................................. 4
2. Καηνρύξωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο: ........................................................... 4
3. Γηαθνξέο (ππό 1. θαη 2.) ............................................................................................... 5
Β. Παιαηνί – λένη αζθαιηζκέλνη ......................................................................................... 5
1. Παιαηνί αζθαιηζκέλνη: ............................................................................................... 5
2. Νένη αζθαιηζκέλνη: ..................................................................................................... 5

ΙΙΙ. ΙΥΤΟΝ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ....................................................................... 6
Α. Δηζαγωγηθέο παξαηεξήζεηο ........................................................................................... 6
Β. Γεληθά............................................................................................................................... 6
1. Θεκειηωκέλα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα κέρξη ηελ 18.8.2015 ............................. 6
2. Θεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαηωκάηωλ από 19.8.2015 έωο 31.12.2021 ........... 7
3. Θεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαηωκάηωλ από 1.1.2022 ..................................... 10
Γ. Δηδηθά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηωλ πξώελ Δηδηθώλ Σακείωλ θαη Κιάδωλ Κύξηαο
Αζθάιηζεο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) ........................................................... 10
1. Όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηνπο παιαηνύο αζθαιηζκέλνπο ...................... 10
2. Όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο ............................ 10

IV. ΕΠΙΜΕΣΡΟ .................................................................................................................. 11
V. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

***

2

Ι. ΔΙΑΓΩΓΗ

πλάδειθνη,
Η πξόζθαηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4336/2015 - ν νπνίνο, κεηαμύ άιισλ, εηζάγεη
αιιαγέο ζηα όξηα ειηθίαο πιήξνπο θαη κεησκέλεο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηα Σακεία Σξαπεδώλ – θαηέζηεζε αδήξηηε ηελ αλάγθε έθδνζεο ελόο αζθαιηζηηθνύ νδεγνύ, ηηζέκελνπ ζηελ ππεξεζία ελόο απινύ ζηόρνπ… λα ηξνθνδνηήζεη
ηνλ αζθαιηζκέλν κε επηθαηξνπνηεκέλεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηελ έθηαζε θαη ην
βάζνο ηνπ αλαγθαίνπ, ώζηε ν ζπλάδειθνο λα κε γίλεη δέθηεο ππεξπιεξνθόξεζεο
(πξόμελνο αδόθεησλ θάζε θνξά απνηειεζκάησλ) θαη κε δνκή ζπκπαγή, πξνθεηκέλνπ
ε ελεκέξσζε λα είλαη εύιεπηε. Επνκέλσο, πξνζδνθάηαη ην παξόλ λα απνηειέζεη έλα
ρξεζηηθό θαη ελ γέλεη πξόζθνξν θείκελν αλαθνξάο γηα θάζε ζπλάδειθν πνπ επηζπκεί
λα θαηαλνήζεη ηε λέα αζθαιηζηηθή πξαγκαηηθόηεηα, όπσο απνηππώλεηαη ζε αδξέο
γξακκέο, θπξίσο σο πξνο ηα λέα όξηα ζπληαμηνδόηεζεο.
ην πιαίζην, ινηπόλ, ηνύην επηρεηξείηαη θαηαξράο λα απνδνζεί ε έλλνηα βαζηθώλ όξσλ – ελλνηώλ πνπ αληρλεύνληαη ζην λέν ξπζκηζηηθό πιαίζην (ελόηεηα ππό ΙΙ),
ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ηπγράλεη αδξνκεξνύο αλάιπζεο (ελόηεηα ππό ΙΙΙ). Η αλάιπζε
δε απηή σο πξνο ην γεληθόο ηεο κέξνο (ελόηεηα ππό ΙΙΙ, κε ζη. Β΄) δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ελόηεηεο, ζε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα πξνο ηε δηάθξηζε ζε ηξεηο ρξνληθέο πεξηόδνπο
ηεο ζεκειίσζεο ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ πιήξνπο ή κεησκέλεο ζύληαμεο, ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά ρξνληθά νξόζεκα πνπ ηάζζνληαη από ην λέν ξπζκηζηηθό πιαίζην,
ήηνη:
-

κέρξη ηελ 18.8.2015 (ππνελόηεηα ππό 1.)

-

από 19.8.2015 έσο 31.12.2021 (ππνελόηεηα ππό 2.) θαη

-

από 1.1.2022 (ππνελόηεηα ππό 3.)

Καη ελώ κε ην λέν ζρεηηθό ξπζκηζηηθό πιέγκα ηα ζεκειησκέλα κέρξη ηελ
18.8.2015 ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα δελ ζίγνληαη θαη δύλαληαη λα αζθεζνύλ νπνηεδήπνηε, ε πεξίνδνο από 19.8.2015 έωο 31.12.2021 είλαη κία κεηαβαηηθή πεξίνδνο
θαηά ηελ νπνία απμάλνληαη ζηαδηαθά ηα όξηα ειηθίαο ζεκειίσζεο πιήξνπο θαη κεησκέλεο ζύληαμεο, ηα νπνία παξαηίζεληαη ζε δύν πίλαθεο (βι. θαησηέξσ ζηελ νηθεία
ελόηεηα Πίλαθεο 1 θαη 2) ζε ζηήιε δίπια από ηα όξηα ειηθίαο ζεκειίσζεο ζύληαμεο,
σο ίζρπαλ ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν ξπζκηζηηθό πιαίζην. Η θιηκαθσηή, ζπλεπώο,
θαηάξγεζε ησλ πξόσξσλ ζπληάμεσλ πιήηηεη όζνπο αζθαιηζκέλνπο είραλ θαηνρπξώ3

ζεη, αιιά δελ είραλ ζεκειηώζεη, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. Η κεηαβαηηθή
απηή πεξίνδνο δίλεη ηε ζθπηάιε ζηελ πεξίνδν από 1.1.2022, θαηά ηελ νπνία παγηώλνληαη ηα όξηα ζπληαμηνδόηεζεο κε ηελ νξηζηηθή πιένλ παύζε ηεο δπλαηόηεηαο πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο.
ηελ ελόηεηα ηεο ππό ΙΙΙ κε ζη. Γ΄ γίλεηαη ζηαρπνιόγεζε ησλ αλαθνξώλ ηνπ
λένπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ πξώελ Εηδηθώλ Σακείσλ θαη
Κιάδσλ Κύξηαο Αζθάιηζεο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο κε (αλά εηδηθόηεξε πεξίπησζε) παξαπνκπή ζε ρσξία ηνπ ζπλεκκέλνπ Παξαξηήκαηνο, ώζηε ν ελδηαθεξόκελνο
αζθαιηζκέλνο λα εληνπίζεη ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη λα εμεύξεη
ζηνλ νηθείν ηόπν ηνπ Παξαξηήκαηνο αλαιπηηθέο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.
Όπσο έρεη ήδε ππαηληρζεί θαη ζα θαηαδεηρζεί από ηελ αλάιπζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ, όζν ελ γέλεη πεξηζζόηεξν απέρνπλ νη αζθαιηζκέλνη από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειηθηαθνύ νξίνπ πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ ξπζκηζηηθνύ πιέγκαηνο, ηόζν
απμάλεηαη θαη ην όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο.

ΙΙ. ΔΠΔΞΗΓΗΗ ΟΡΩΝ – ΔΝΝΟΙΩΝ
Α. Θεκειίωζε – θαηνρύξωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο
1. Θεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο:
Σν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα ζεκειηώλεηαη όηαλ ζπκπιεθηηθώο πιεξνύληαη νη εμήο
πξνϋπνζέζεηο:
 έρεη ζπκπιεξσζεί ν ειάρηζηνο ρξόλνο αζθάιηζεο και
 έρεη ζπκπιεξσζεί ε ειηθία ηνπ αζθαιηζκέλνπ
πνπ πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία.
Σν ζεκειησκέλν ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα (δειαδή πξέπεη λα ηζρύνπλ θαη νη δύν
παξαπάλω πξνϋπνζέζεηο) κπνξεί λα αζθεζεί νπνηεδήπνηε θαη ν αζθαιηζκέλνο έρεη
ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη.
2. Καηνρύξωζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο:
Καηνρύξσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο ζεκαίλεη όηη ν αζθαιηζκέλνο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ηζρύνπλ θαηά ηνλ ρξόλν πνπ
ζπκπιεξώλεη:
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 είηε ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο ζπληαμηνδόηεζεο, νπόηε θαηνρπξώλεηαη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ζην όξην ειηθίαο θαη κε ηηο εκέξεο εξγαζίαο πνπ έρνπλ
θαζνξηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο
 είηε ηελ ειηθία, νπόηε θαηνρπξώλεηαη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ην όξην ειηθίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο.

3. Γηαθνξέο (ππό 1. θαη 2.)
Από ην ζπλδπαζκό ησλ ζη. ππό 1 θαη 2 ζπλεπώο πξνθύπηεη πσο πξνθεηκέλνπ
έλαο αζθαιηζκέλνο λα ζεκειηώζεη ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα πξέπεη λα ζπκπιεξώλεη
θαη ην ρξόλν αζθάιηζεο θαη ηελ ειηθία. Άιισο, εάλ δειαδή έλα από ηα δύν απηά
πξναπαηηνύκελα δελ πιεξνύληαη, ηόηε γίλεηαη ιόγνο γηα θαηνρύξσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο. Οη αζθαιηζκέλεο κεηέξεο κε αλήιηθν παηδί ι.ρ. ζεκειηώλνπλ ην
ζπληαμηνδνηηθό ηνπο δηθαίσκα ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία έρνπλ ζπκπιεξώζεη
ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο έρνληαο αλήιηθν παηδί θαη έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην
(θαηά πεξίπησζε) όξην ειηθίαο, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη, ελώ θαηνρπξώλνπλ ην ζπληαμηνδνηηθό ηνπο δηθαίσκα ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ηνλ απαηηνύκελν ρξόλν αζθάιηζεο έρνληαο αλήιηθν παηδί ρσξίο λα έρνπλ θαη ηελ απαηηνύκελε
ειηθία, νπόηε θαη έρνπλ δηθαίσκα ιήςεο ηεο ζύληαμεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ (θαηά
πεξίπησζε) απαηηνύκελνπ νξίνπ ειηθίαο.

Β. Παιαηνί – λένη αζθαιηζκέλνη
1. Παιαηνί αζθαιηζκέλνη:
Ωο παιαηνί αζθαιηζκέλνη λννύληαη νη κέρξη ηελ 31.12.1992 αζθαιηζκέλνη, κε ηελ
πεξαηηέξσ δηάθξηζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πξηλ ηελ 31.12.1982 θαη κεηά ηελ
1.1.1983.
2. Νένη αζθαιηζκέλνη:
Ωο λένη αζθαιηζκέλνη λννύληαη νη από ηελ 1.1.1993 αζθαιηζκέλνη.

5

ΙΙΙ. ΙΥΤΟΝ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
Α. Δηζαγωγηθέο παξαηεξήζεηο
Με ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4336/2015 άιιαμε άξδελ θαη επί ηα ρείξσ ην ηνπίν
σο πξνο ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, ηηο ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο θαη ηηο θαηώηαηεο ζπληάμεηο. Οη ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ λένπ λόκνπ, σο πξνο ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, αληρλεύνληαη θαηαξρήλ ζε έλα δίπηπρν:
 ζηε θαζηέξσζε λέωλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο,
 ηα νπνία, όκσο, απμάλνληαη ζηαδηαθά έσο ηηο 31.12.2021.
Ο λένο Νόκνο ηζρύεη από ηηο 19 Απγνύζηνπ 2015 θαη θαηαιακβάλεη ξπζκηζηηθά
όζνπο ζπληαμηνδνηεζνύλ ιόγσ γήξαηνο από θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο, θαη νη νπνίνη πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο
ηνπ δελ είραλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα πιήξνπο ή κεησκέλεο ζύληαμεο.

Β. Γεληθά
1. Θεκειηωκέλα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα κέρξη ηελ 18.8.2015
Σα ζεκειησκέλα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ λόκνπ,
ιόγσ ζπκπιήξσζεο ησλ πξνϋπνζέζεσλ ηνπ απαηηνύκελνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη νξίνπ ειηθίαο, όπνπ απηό πξνβιέπεηαη, δελ ζίγνληαη θαη δύλαληαη λα αζθεζνύλ νπνηεδήπνηε. Με άιια ιόγηα, όζνη αζθαιηζκέλνη είραλ ζεκειηώζεη πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λόκνπ, ήηνη κέρξη θαη ηελ 18.8.2015, ζπληαμηνδνηηθό δηθαίσκα, αθόκε θαη εάλ δελ
έρνπλ αθόκε ζπληαμηνδνηεζεί, ζα ζπληαμηνδνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο
πνπ ηάζζεη ην πξνεγνύκελν ξπζκηζηηθό πιαίζην. Εηδηθόηεξα, επνκέλσο, νη αζθαιηζκέλνη έσο ηηο 31.12.1982 πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη 35 έηε αζθάιηζεο κέρξη ηελ
18.8.2015 κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ηα ζεκειησκέλα ζπληαμηνδνηηθά ηνπο δηθαηώκαηα
νπνηεδήπνηε.
Εηδηθόηεξα δε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ζηα η. Εηδηθά Σακεία νκνίσο νη πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη ηελ 18.8.2015 είλαη εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο
γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ η. Εηδηθώλ
Σακείσλ όπσο ίζρπαλ ηελ 18.8.2015.
Γηα δε ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έρνπλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα κεησκέλεο θαη όρη
πιήξνπο ζύληαμεο κέρξη θαη ηελ 18.8.2015 δηεπθξηλίδεηαη όηη ην δηθαίσκα απηό αθνξά κόλν ηε κεησκέλε ζύληαμε, ελώ γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ηεο πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο πξέπεη λα πξνζηξέμνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4336/2015.
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2. Θεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαηωκάηωλ από 19.8.2015 έωο 31.12.2021
Σα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο ησλ αζθαιηζκέλσλ ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, πνπ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν. 4336/2015 δελ είραλ ζεκειηώζεη δηθαίσκα πιήξνπο ή κεησκέλεο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο απμάλνληαη
ζηαδηαθά έσο ηελ 31.12.2021 ζύκθσλα κε ηνπο πίλαθεο 1 θαη 2.
ε ακθόηεξνπο ηνπο πίλαθεο ε ζηήιε «Ηιηθία» αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ζεκειίσζεο πιήξνπο ή κεησκέλεο ζύληαμεο, όπσο απηή πξνβιεπόηαλ από ην πξνεγνύκελν (ελλνείηαη ηνπ Ν. 4336/2015) ξπζκηζηηθό πιαίζην, ελώ ην λέν όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο πξνθύπηεη από ηελ «Ηιηθία ζπληαμηνδόηεζεο» ηεο ζηήιεο πνπ αληηζηνηρεί ζην έηνο θαηά ην νπνίν ν αζθαιηζκέλνο ζπκπιεξώλεη ην όξην ειηθίαο πνπ πξνβιεπόηαλ από ηηο πξνεγνύκελεο ηνπ Ν. 4336/2015 γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο.
Γηα ηνπο παιηνύο αζθαιηζκέλνπο εηδηθόηεξα πξηλ ηελ 31.12.1982 δηαηεξείηαη
ε 35εηία θαη κεηά ηελ 18.8.2015, θαηαξγείηαη όκσο ε δπλαηόηεηα λα ζπληαμηνδνηνύληαη άλεπ νξίνπ ειηθίαο, παξά πιένλ πξέπεη λα αλαηξέρνπλ ζηα λέα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηε ζεκειίσζή ηεο, όπσο ηνύηα δηαγξάθνληαη από ην λέν Νόκν.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Παλαιόσ αςφαλιςμζνοσ πριν την 31.12.1982 ο οποίοσ το 2015 είναι 56 ετών
και ζχει 33 ζτη αςφάλιςησ θα θεμελίωνε ςφμφωνα με το προηγοφμενο ρυθμιςτικό
πλαίςιο δικαίωμα πλήρουσ ςυνταξιοδότηςησ ανεξάρτητα από την ηλικία του με τη
ςυμπλήρωςη 35 ετών αςφάλιςησ, δηλαδή εν προκειμζνω ςε ηλικία 58 ετών, εν ζτει
2017. Με το νζο ρυθμιςτικό πλαίςιο το ζτοσ 2017 που ςυμπληρώνει 35 ζτη αςφάλιςησ ςε ηλικία 58 ετών θεμελιώνει δικαίωμα ςυνταξιοδότηςησ με τη ςυμπλήρωςη
ηλικίασ 59 ετών και 6 μηνών (όπωσ προκφπτει από τη ςτήλη του έτουσ 2017 και
γραμμή ηλικίασ 58 έτη, οπότε και ςυμπληρώνει το χρόνο αςφάλιςησ των 35 ετών).
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ηνλ κελ πίλαθα 11 απνηππώλεηαη ε λέα ειηθία ζπληαμηνδόηεζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηνπο νπνίνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ Ν. 4336/2015
γεληθέο, εηδηθέο ή θαηαζηαηηθέο δηαηάμεηο, πξνβιεπόηαλ ρξόλνο αζθάιηζεο γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ γήξαηνο ηνπιάρηζηνλ 35 εηώλ (10.500
εκεξώλ) ή/θαη αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία ηνπο.

1

Σημειώνεται ότι οι ςχετικζσ αναφορζσ του πίνακα για το ζτοσ 2022 αφοροφν την υπό ςτ. 3 ενότητα.
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ηνλ Πίλαθα 22 ζα πξέπεη λα πξνζηξέμνπλ γηα ηελ εύξεζε ηεο λέαο ειηθίαο
ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο νη αζθαιηζκέλνη νη νπνίνη, ζύκθσλα κε ην πξνεγνύκελν ηνπ
Ν.4336/2015 λνκνζεηηθό πιαίζην, ζεκειίσλαλ δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κε ρξόλν
αζθάιηζεο κηθξόηεξν ηωλ 35 εηώλ θαη ην (θαηά πεξίπησζε) πξνβιεπόκελν όξην ειηθίαο.

2

Σημειώνεται ότι οι ςχετικζσ αναφορζσ του πίνακα για το ζτοσ 2022 αφοροφν την υπό ςτ.3 ενότητα.
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3. Θεκειίωζε ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαηωκάηωλ από 1.1.2022
Από 1.1.2022 παύεη λα πθίζηαηαη ε δπλαηόηεηα πξόσξεο ζπληαμηνδόηεζεο, πξηλ από
ηε ζπκπιήξσζε:
για ηη θεμελίωζη ζςνηαξιοδοηικού δικαιώμαηορ πλήποςρ ζύνηαξηρ λόγω γήπαηορ
 ηνπ 67νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε (ή 4.500
εκέξεο) αζθάιηζεο ή
 ηνπ 62νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ, εθόζνλ όκσο έρεη ζπκπιεξώζεη 40 έηε (ή 12.000
εκέξεο) αζθάιηζεο
για ηη θεμελίωζη ζςνηαξιοδοηικού δικαιώμαηορ μειωμένηρ ζύνηαξηρ λόγω γήπαηορ
ηνπ 62νπ έηνπο ειηθίαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ κε ηνπιάρηζηνλ 15 έηε (ή 4.500
εκέξεο) αζθάιηζεο.

Γ. Δηδηθά γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηωλ πξώελ Δηδηθώλ Σακείωλ θαη Κιάδωλ
Κύξηαο Αζθάιηζεο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ)
1. Όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηνπο παιαηνύο αζθαιηζκέλνπο
Εηδηθόηεξε κλεία ζην λέν ξπζκηζηηθό πιαίζην γίλεηαη γηα ηηο εμήο θαηεγνξίεο
παιαηώλ αζθαιηζκέλσλ:
(i) κεηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ αζθαιηζκέλεο πξηλ ηελ 1.1.19833
(ii) κεηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ αζθαιηζκέλεο γηα πξώηε θνξά από 1.1.1983 έσο
31.12.19924,
(iii) κεηέξεο ηξηώλ ηνπιάρηζηνλ παηδηώλ5,
(iv) γπλαίθεο αζθαιηζκέλεο πξηλ ηελ 1.1.19936 θαη
(v) άλδξεο αζθαιηζκέλνη κέρξη 31.12.19927.

2. Όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο
Σν λέν ξπζκηζηηθό πιαίζην πξνβαίλεη ζε εηδηθόηεξε αλαθνξά σο πξνο ηηο εμήο
θαηεγνξίεο λέσλ αζθαιηζκέλσλ:
3

Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 9-15 του Παραρτήματοσ.
Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 15-17 του Παραρτήματοσ.
5
Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 18-19 του Παραρτήματοσ.
6
Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 20-23 του Παραρτήματοσ.
7
Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 23-26 του Παραρτήματοσ.
4
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(i) Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 40 έηε αζθάιηζεο 8
(ii) Γηα ηηο κεηέξεο αλειίθσλ παηδηώλ9
(iii) Γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ ζπληαμηνδνηνύληαη κε 15 έηε αζθάιηζεο10

IV. ΔΠΙΜΔΣΡΟ

Γηα όζνπο αζθαιηζκέλνπο δελ είραλ ζεκειησζεί δηθαηώκαηα πιήξνπο ή κεησκέλεο ζύληαμεο πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 4336/2015, ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο απμάλνληαη ζηαδηαθά έσο ηελ 31.12.2021 κε ξπζκό έμη κήλεο αλά έηνο, ελώ
από 1.1.2022 σο όξην ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο γηα πιήξε ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο γηα
ηνπο αζθαιηζκέλνπο όισλ ησλ ηακείσλ ζεσξείηαη ην 62ν έηνο ηεο ειηθίαο κε 40 έηε
αζθάιηζεο θαη ην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο κε 15 έηε αζθάιηζεο. Από ηηο απμήζεηο ησλ
νξίσλ ειηθίαο εμαηξνύληαη νη ππαγόκελνη ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά, όζνη ζπληαμηνδνηνύληαη ιόγσ βαξηάο αλαπεξίαο θαζώο θαη νη κεηέξεο θαη ρήξνη παηέξεο παηδηώλ
αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία.

8

Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 27 του Παραρτήματοσ.
Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 27-28 του Παραρτήματοσ.
10
Βλ. αναλυτικότερα ςελ. 28-29 του Παραρτήματοσ.
9
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V. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Γηα ην παξάξηεκα θάληε θιίθ εδώ.
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