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Τ
ην πόρτα της εξόδου από την 
αγορά εργασίας αναμένεται 
να ανοίξουν χιλιάδες ασφα-

λισμένοι το φθινόπωρο, υπό τον 
φόβο ότι θα καταργηθούν από 
το 2022 οι διατάξεις που επιτρέ-
πουν την πρόωρη συνταξιοδό-
τηση πριν από τη συμπλήρωση 
των γενικών ορίων ηλικίας των 
62 με 40 έτη εργασίας και των 
67. Στο τέλος του 2021 ολοκλη-
ρώνονται οι μεταβατικές διατά-
ξεις που προβλέφθηκαν το 2015, 
όταν έκλεισαν σχεδόν όλες οι πόρ-
τες για πρόωρη συνταξιοδότηση, 
με τους ασφαλισμένους που έχουν 
κατοχυρώσει ασφαλιστικό δικαίωμα 
να επιλέγουν να καταθέσουν αίτηση 
συνταξιοδότησης, φοβούμενοι ότι με 
την έλευση της νέας χρονιάς θα αλλάξουν 
τα δεδομένα, παρόλο που ο υπουργός Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής 
Χατζηδάκης έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα θι-

γούν, ξεκαθαρίζοντας ότι το νομοθετικό πλαί-
σιο για την εξέλιξη των ορίων ηλικίας δεν θα 
διαφοροποιηθεί.

Ο ρυθμός υποβολής αιτήσεων συνταξιο-
δότησης αυξάνεται, δημιουργώντας ασφυ-
κτική πίεση στον e-ΕΦΚΑ, όπου ήδη εκκρε-
μούν περίπου 300.000 αιτήσεις για κύρια, επι-
κουρική και εφάπαξ. Υπερδιπλάσιες είναι οι 
αιτήσεις συνταξιοδότησης στο Δημόσιο, λό-
γω της αποχώρησης των καθηγητών, με τα 
στοιχεία Μαΐου του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» να 
δείχνουν ότι οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης ανήλθαν στις 13.058, διπλάσιες σχεδόν σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι (6.545).

Από τον Ιανουάριο του 2022, τα γενικά όρια 
ηλικίας «κλειδώνουν» στα 67 έτη με 15ετία 
(4.500 ημέρες ασφάλισης) το λιγότερο ή στα 62 
έτη, αλλά με 40 χρόνια προϋπηρεσίας (12.000 
ημέρες ασφάλισης). Οσοι έχουν συμπληρώσει 

τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης και την 
ηλικία σύνταξης μέχρι 31/12/2021, δεν 
θίγονται από τις αλλαγές της ασφαλι-
στικής νομοθεσίας που ισχύουν από 
1/1/2022 και εφεξής.

Φέτος ολοκληρώνεται η μεταβα-
τική περίοδος σύγκλισης όλων των 
ειδικών ορίων ηλικίας συνταξιο-
δότησης στον γενικό κανόνα της 
εξόδου στα 62 ή στα 67. Ωστό-
σο, χιλιάδες ασφαλισμένοι δια-
τηρούν το δικαίωμα της πρόω-
ρης εξόδου. Διευκρινίζεται ότι οι 
αλλαγές που επέρχονται στα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης από το 
νέο έτος δεν αφορούν όλους τους 
ασφαλισμένους και μπορούν οι ερ-
γαζόμενοι να συνεχίσουν την ερ-

γασία τους με τις ισχύουσες διατά-
ξεις εφόσον:

f Εχουν συμπληρώσει τον απαιτού-
μενο χρόνο ασφάλισης και την ηλικία 

σύνταξης μέχρι τις 31/12/2021.
f Εχουν θεμελιώσει το συνταξιοδοτικό δι-

καίωμα, αλλά συμπληρώνουν το μεταβατικό 
όριο των διατάξεων μετά την 1η/1/2022. Η σύ-

νταξή τους καταβάλλεται κατά το έτος που συ-
μπληρώνεται το νέο -μεταβατικό- όριο ηλικίας.
f Εχουν δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών 
χρόνων ασφάλισης και μετά την 1η/1/2021, 
καθώς ισχύει κανονικά και δεν καταργείται. 

Ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση εκτιμούν ότι 
η μαζική αποχώρηση προς τη σύνταξη συνδέε-
ται και με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού, καθώς αυτή μπορεί να επηρεάσει τις 
συντάξιμες αποδοχές και να τους οδηγήσει σε 
χαμηλότερες συντάξεις. Υπολογίζεται ότι περί-
που 120.000 ασφαλισμένοι δεν θίγονται από 
τις αλλαγές που φέρνει το 2022 και μπορούν 
να καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης. Πρό-
κειται κυρίως για μητέρες ανηλίκων στον ιδιω-
τικό τομέα, γονείς στο Δημόσιο, ασφαλισμέ-
νους με 35ετίες σε Δημόσιο και ΔΕΚΟ - τρά-
πεζες, οι οποίοι με τα μεταβατικά όρια ηλικί-
ας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν πριν από 
τα 62 ή τα 67.

Για ποιους ασφαλισμένους 
ισχύουν τα ειδικά όρια ηλικίας 
Οι κατηγορίες εργαζομένων που μπορούν 
να συνταξιοδοτηθούν σε δημόσιο και ιδιωτι-

κό τομέα το 2021 με τα ειδικά όρια ηλικίας εί-
ναι οι παρακάτω:

1ΙΚΑ: Οι ασφαλισμένοι που είχαν κατοχυ-
ρώσει δικαίωμα έως το 2012, με συμπλη-

ρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών 
ετών τις 10.500 ημέρες ασφάλισης (35ετία), 
μπορούν να αποχωρήσουν με όριο ηλικίας 

Ποιοι 
μπορούν να

Σε χιλιάδες υπολογίζονται
πως θα φτάσουν από το φθινόπωρο
οι αιτήσεις για πρόωρη έξοδο από 

την αγορά εργασίας. Οι οκτώ κατηγορίες 
ασφαλισμένων που έχουν τη δυνατότητα 

υπαγωγής στις ευνοϊκές ρυθμίσεις

a.mavrouli@realnews.gr

Της ΑΡΓΥΡΩΣ Κ. ΜΑΥΡΟΥΛΗ

μέχρι το τέλος
της χρονιάς

συνταξιοδοτηθούν

Τον Μάιο οι νέες αιτήσεις 
συνταξιοδότησης ανήλθαν
στις 13.058, διπλάσιες σχεδόν 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
πέρυσι, που ήταν 6.545
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που ανάλογα με την περίπτωση φτάνει μέχρι 
τα 61 έτη και 6 μήνες.

2Δημόσιο - ΔΕΚΟ: Οι γονείς ανηλίκων (άν-
δρες και γυναίκες) και οι τρίτεκνοι και άνω 

ασφαλισμένοι του Δημοσίου και οι μητέρες και 
οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα ταμεία των 
ΔΕΚΟ - τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δι-
καίωμα συνταξιοδότησης και επιθυμούσαν να 
συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμε-
λίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55 έτη, θα πρέπει 
να έχουν συμπληρώσει τα εν λόγω όρια ηλικί-
ας πριν από τις 18 Αυγούστου του 2015, κα-
θώς από το 2019 και μετά το όριο ηλικίας για 
τις περιπτώσεις των γονέων αυξάνεται, φτάνο-
ντας το γενικό όριο ηλικίας των 62 ετών.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:
f Μητέρες δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι 
ΔΕΚΟ - τραπεζών που είχαν συμπληρώσει το 
2010 την απαιτούμενη 25ετία με ανήλικο τέκνο 
και είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 18/8/2015 το 
50ό έτος της ηλικίας τους.
f Γονείς (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλ-
ληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ - τραπε-
ζών που είχαν συμπληρώσει το 2011 25ετία 
με ανήλικο τέκνο και είχαν συμπληρώσει μέ-
χρι τις 18/8/2015 το 52ο έτος της ηλικίας τους.
f Γονείς (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλ-
ληλοι και μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ - τραπε-
ζών που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαι-
τούμενη 25ετία με ανήλικο τέκνο και είχαν μέ-
χρι τις 18/8/2015 συμπληρώσει το 55ο έτος 
της ηλικίας.
f Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) δη-
μόσιοι υπάλληλοι και τρίτεκνες μητέρες υπάλ-
ληλοι ΔΕΚΟ - τραπεζών που είχαν συμπληρώ-
σει το 2011 την 25ετία με ανήλικο τέκνο και εί-

χαν συμπληρώσει μέχρι τις 18/8/2015 το 52ο έτος της ηλικίας.
f Τρίτεκνοι και άνω (άνδρες - γυναίκες) δημόσιοι υπάλληλοι 
και τρίτεκνες μητέρες υπάλληλοι ΔΕΚΟ - τραπεζών που είχαν συ-
μπληρώσει το 2011 την 25ετία με ανήλικο τέκνο και είχαν μέχρι 
τις 18/8/2015 συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας. 

3Γονείς σε IKA και σε ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών (5.500 ημέ-
ρες ασφάλισης και ανήλικο). Οι μητέρες και οι χήροι πα-

τέρες ανήλικων τέκνων από το ΙΚΑ και τα ταμεία των ΔΕΚΟ - 
τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότη-
σης, έχοντας συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης, θα πρέ-
πει να έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας κατοχύρωσης πριν 
από τις 18 Αυγούστου του 2015, καθώς σταδιακά το όριο ηλι-
κίας αυξάνεται.

Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν:
f Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 
ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν στο 50ό 
έτος της ηλικίας τους μειωμένη σύνταξη και στο 55ο πλήρη.
f Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 συνολικά 5.500 
ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν στο 52ο 
έτος της ηλικίας τους μειωμένη σύνταξη και στο 57ο πλήρη.
f Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 συνολικά 5.500 
ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και κατοχύρωσαν στο 55ο 
έτος της ηλικίας τους μειωμένη σύνταξη και στο 60ό πλήρη.

4Δημόσιο με 35ετία: Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που επι-
θυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία μέχρι το τέλος του 

έτους θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2021 
τόσο τα 35 έτη ασφάλισης, όσο και το όριο ηλικίας, που ανάλο-
γα με την περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 6 μήνες.

5Δημόσιο με 37ετία: Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που 
έχουν συμπληρώσει 25ετία έως τις 31/12/2010 υπάρχει 

η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 37ετία ανεξαρτήτου ορί-
ου ηλικίας, όμως πλέον θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και το 
αντίστοιχο όριο που έχει τεθεί με τον Ν. 4336/2015, δηλαδή 
το 61ο έτος και 2 μήνες.

6Πρόωρες συντάξεις στο Δημόσιο: Οι ασφαλισμένοι άν-
δρες και γυναίκες του Δημοσίου που επιθυμούν να συ-

νταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη θα πρέ-
πει να έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης 
έως τις 31/12/2012 και το όριο ηλικίας έως τις 
31/12/2021. Ετσι:
f Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 
2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 
55, εάν έχουν συμπληρώσει το εν λόγω όριο 
έως τις 31/12/2021.
f Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρω-
σαν 25ετία το 2011 μπορούν να συνταξιοδο-
τηθούν από τα 56, εάν έχουν συμπληρώσει το 
εν λόγω όριο έως τις 31/12/2021.
f Οι γυναίκες και οι άνδρες που συμπλήρω-
σαν 25ετία το 2012 μπορούν να συνταξιοδο-
τηθούν από τα 57, εάν έχουν συμπληρώσει το 
εν λόγω όριο έως τις 31/12/2021.

7OAEE: Για τους ασφαλισμένους επαγγελ-
ματίες με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, 

ΤΣΑ) που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 
2012 με συμπληρωμένα ακόμη και με εξαγο-
ρά πλασματικών ετών τα 35 έτη ασφάλισης και 
που επεδίωκαν να αποχωρήσουν στο αντίστοι-
χο όριο ηλικίας, η δυνατότητα εξόδου μέχρι το 
τέλος του 2021 δίνεται αν έχει συμπληρωθεί κι 
εδώ το αντίστοιχο όριο που ανάλογα με την πε-
ρίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 9 μήνες.

8ΕΤΑΑ: Για τους ασφαλισμένους αυτοαπα-
σχολούμενους επιστήμονες με ασφάλιση 

στο ΕΤΑΑ (Ταμείο Νομικών, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ) 
που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα έως το 2012 
με συμπληρωμένα ακόμη και με εξαγορά πλα-
σματικών ετών τα 35 έτη ασφάλισης και που 
επεδίωκαν να αποχωρήσουν στο αντίστοιχο 
όριο ηλικίας, η δυνατότητα εξόδου μέχρι τέ-
λος του 2021 δίνεται αν έχει συμπληρωθεί κι 
εδώ το αντίστοιχο όριο που ανάλογα με την 
περίπτωση φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 9 μήνες.

πανδημία
Ειδικοί στην 
κοινωνική 
ασφάλιση 
εκτιμούν ότι 
η μαζική 
αποχώρηση 
προς τη σύνταξη 
συνδέεται και με 
τις επιπτώσεις της 
πανδημίας του 
κορωνοϊού, καθώς 
αυτή μπορεί 
να επηρεάσει 
τις συντάξιμες 
αποδοχές και να 
τους οδηγήσει 
σε χαμηλότερες 
συντάξεις


