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Συντάξεις: Μετά το 2022 δεν θα μπορεί να συνταξιοδοτείται κάποιος πριν από τα 67 του,
καθώς καταργούνται οι σημερινές μεταβατικές διατάξεις, ενώ μετά το 2021 τα όρια ηλικίας
θα αναπροσαρμοστούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής της
δεκαετίας 2010-2020.

Η αρχή προβλέπεται να γίνει εντός της επόμενης πενταετίας, με το όριο να αυξάνεται στα
68 έτη μέσα στο 2024.

Η πρόβλεψη αυτή στηρίζεται στη διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, που δεν καταργήθηκε
και προβλέπει ότι τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων θα ανακαθορίζονται
σύμφωνα με τη μεταβολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού της χώρας.

Το 2036 το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα ανεβεί περαιτέρω, στα 69 έτη, και θα
αυξάνεται κατά ένα ακέραιο έτος, το 2045 φθάνοντας τα 70, το 2057 τα 71 και το 2066 που
θα φθάσει τελικά το 72ο έτος ηλικίας των ασφαλισμένων.

Θέμα έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τις μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης που
προβλέπονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Σύμφωνα με τα ισχύοντα από 1-1-2022 τα
γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι ή το 67ο έτος με 15 έτη ασφάλισης ή 4.500
ημέρες ασφάλισης, το 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες ασφάλισης ή το 62ο
έτος με 15 έτη ασφάλισης και 4.500 ημέρες ασφάλισης.

Εάν ζήτημα που ιδιαίτερα απασχολεί, είναι το αν από 1-1-2022 καταργούνται τα λεγόμενα
μεταβατικά ηλικιακά όρια που προβλέπει ο νόμος 4336/2015, με βάση τα οποία παρέχεται
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σε κάποιους ασφαλισμένους δυνατότητα συνταξιοδότησης πριν από την ηλικία των 67 ετών
ή πριν από τα 62, ακόμα και αν δεν έχουν συμπληρωθεί τα 40 έτη ασφάλισης. Με άλλα
λόγια, αν μετά το 2022 θα μπορεί να συνταξιοδοτείται κάποιος πριν από τα 67 του.

Το θέμα είναι τι γίνεται με τους ασφαλισμένους που είχαν συγκεντρώσει με βάση τις
μεταβατικές ρυθμίσεις τον προβλεπόμενο χρόνο ασφάλισης πριν από την 1-1-2022, δεν θα
έχουν όμως συμπληρώσει το μεταβατικό ηλικιακό όριο.

Από 1-1-2022 τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης θα είναι ή το 67ο έτος με 15 έτη
ασφάλισης ή 4.500 ημέρες ασφάλισης, το 62ο έτος με 40 έτη ασφάλισης ή 12.000 ημέρες
ασφάλισης ή το 62ο έτος με 15 έτη ασφάλισης και 4.500 ημέρες ασφάλισης.
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