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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την  αρ. πρωτ. 2499/9.12.2020  Ερώτηση.
        

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές κ.κ.

Ξενογιαννακοπούλου  Μαριλίζα,  Αβραμάκη  Λευτέρη,  Αγαθοπούλου  Ειρήνη  –Ελένη,

Αναγνωστοπούλου Σία, Αυγέρη Δώρα, Αυλωνίτη Αλέξανδρο – Χρήστο, Βαρδάκη Σωκράτη,

Βέττα  Καλλιόπη,  Γιαννούλη  Χρήστο,  Γκαρά  Αναστασία,  Γκιόλα  Γιάννη,  Δρίτσα  Θοδωρή,

Ελευθεριάδου Τάνια, Ζαχαριάδη Κώστα, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν ,Ζουράρι Κώστα, Ηγουμενίδη Νίκο,

Θραψανιώτη  Μανόλη,  Καλαματιανό  Διονύση,  Καρασαρλίδου  Φρόσω,  Κασιμάτη  Νίνα,

Καφαντάρη  Χαρά,  Κόκκαλη  Βασίλη,  Λάππα  Σπύρο,  Μάλαμα Κυριακή,   Μαμουλάκη  Χάρη,

Μάρκου Κώστα, Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο, Μουζάλα Γιάννη, Μπάρκα Κώστα, Μωραΐτη Θάνο,

Νοτοπούλου  Κατερίνα,  Παπαηλιού  Γιώργο,  Παππά Νίκο,  Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη),  Πούλου

Γιώτα, Σαντορινιό Νεκτάριο, Σαρακιώτη Γιάννη, Σκουρλέτη Παναγιώτη(Πάνο),Σκουρολιάκο

Παναγιώτη (Πάνο), Σκούφα Μπέττυ, Σπίρτζη Χρήστο, Συρμαλένιο Νίκο, Τζάκρη Θεοδώρα,

Τζούφη  Μερόπη,  Φάμελλο  Σωκράτη,  Φίλη  Νίκο,  Φωτίου  Θεανώ,  Χαρίτου  Δημήτρη,

Χρηστίδου Ραλλία  και Ψυχογιό Γιώργο,  σχετικά με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των

ασφαλισμένων του  e-ΕΦΚΑ μετά την θέση σε ισχύ του ν.4336/2015, σας γνωρίζουμε τα

ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν.

4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄) και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπουργική απόφαση

αριθ.  Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015  (ΦΕΚ  2311,  Β΄),  θεσπίστηκαν  από  19.8.2020

νέες αυξήσεις στα ισχύοντα μέχρι τότε όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων

των πρώην φορέων κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών

Υποθέσεων, που εντάχθηκαν μετέπειτα στον  e-ΕΦΚΑ  και καθορίστηκε ο τρόπος με τον

οποίο οι ασφαλισμένοι που δεν θεμελίωναν μέχρι την ημερομηνία αυτή συνταξιοδοτικό

δικαίωμα υπάγονται στα μεταβατικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των Πινάκων 1 και 2

του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015. 

Ειδικότερα, με τις παρ. 1α και 1β της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε, του άρθρου

2 του ν. 4336/2015, προβλέπεται ότι από 1.1.2022 ως όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για
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θεμελίωση  συνταξιοδοτικού  δικαιώματος  πλήρους  σύνταξης  λόγω  γήρατος  για  κάθε

κατηγορία ασφαλισμένων των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, ορίζονται το 62ο έτος

της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500

ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του

άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α` 115). 

Επίσης,  ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες

γενικές,  ειδικές  ή  καταστατικές  διατάξεις  των  Οργανισμών  Κοινωνικής  Ασφάλισης,

συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με

4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης.

 Σύμφωνα με την παρ. 2 της ίδιας ως άνω υποπαραγράφου Ε3, τα όρια ηλικίας των

ασφαλισμένων  των  Οργανισμών Κοινωνικής  Ασφάλισης,  που  μέχρι  τη  δημοσίευση  του

νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται

σταδιακά έως την 1.1.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και 1β,

με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α`

115), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού.

Από την προβλεπόμενη αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρέθηκαν

οι υπαγόµενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται

με το  ν.612/1977  (άτομα με  αναπηρίες),  καθώς και  οι  µητέρες  και  οι  χήροι  πατέρες

ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.

Εξάλλου,  για  λόγους  ασφάλειας  δικαίου,  με  τη  διάταξη  της  παρ.  5  της  ίδιας

υποπαραγράφου  και  άρθρου  του  ν.  4336/2015  προβλέπεται  ότι  θεμελιωμένα

συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, λόγω συμπλήρωσης

των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και  ορίου ηλικίας, όπου αυτό

προβλέπεται, δεν θίγονται  και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε. 

     Στη συνέχεια, εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 της ανωτέρω υποπαραγράφου

Ε3,  η  προαναφερθείσα  υπουργική  απόφαση,  με  την  οποία,  μεταξύ  άλλων  θεμάτων,

ρυθμίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι ασφαλισμένοι υπάγονται στους Πίνακες 1 και 2 του

ανωτέρω νόμου, καθώς και ο τρόπος εξέλιξης των μεταβατικών αυτών ορίων ηλικίας

συνταξιοδότησης. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 παρ. 3 της σχετικής ΥΑ  προβλέπεται ότι, εάν το προβλεπόμενο

από τους Πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1.1.2022, η

σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας.

Όλα τα παραπάνω καθορίζονται ρητά από το προαναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο

και  δεν υφίσταται περιθώριο διαφορετικής ερμηνείας. 

Σημειώνεται  ότι,  το  θέμα  της  υπαγωγής  των  ασφαλισμένων  στα  όρια  ηλικίας

συνταξιοδότησης των Πινάκων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 έχει συζητηθεί

επανειλημμένως και κριθεί εκτενώς στο δημόσιο διάλογο, αποτυπώνοντας εν τέλει την

βούληση του νομοθέτη να εφαρμόσει την συνταξιοδοτική νομοθεσία με τον πλέον διάφανο

και  δίκαιο  τρόπο,  αίροντας   τις  αμφιβολίες  και  την  δικαιολογημένη  ανασφάλεια  των

πολιτών σχετικά με τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. 
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 Επισημαίνεται  τέλος  ότι  τα  προβλεπόμενα  όρια  ηλικίας  και  ο  απαιτούμενος

χρόνος ασφάλισης για συνταξιοδότηση δεν εθίγησαν με τις διατάξεις του  ν.4387/2016,

αφού ήδη είχαν ρυθμιστεί  οριστικά με τις διατάξεις του ν.4336/2015 και των ΥΑ που

εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του.

Ως  εκ  τούτου,  δεν  γίνεται  κατανοητή  η  αναγκαιότητα  επαναβεβαίωσης  ισχύος

νομοθετικών ρυθμίσεων για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες με εγκυκλίους του Υπουργείου

μας ανά φορέα ασφάλισης και συγκεκριμένα με τις: απ Φ80000/54411/1797/30.11.2015

για πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, απ Φ80000/οικ.59824/1962/21.12.2015 για  πρώην Ειδικά Ταμεία, απ

Φ80000/οικ.59819/1961/21.12.2015 για πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, κλπ.

                                       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                       Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ 

 

                 

Σελίδα 3 από 3
3


	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2021-01-12T09:34:57+0200
	PANAGIOTA PANAGIOTAKOPOULOU




