Οκτώβριος 2015

Πρόσφατες µεταβολές των όρων συνταξιοδότησης στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
Ο ρόσφατος ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης αό τον Ευρωαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την
υλοοίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης» τροοοίησε εκ νέου τις συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, εντός των λαισίων της αόφασης της Συνόδου Κορυφής της 12.07.2015.
Στο αραάνω νοµοθέτηµα και, συγκεκριµένα, στο άρθρο 2, αράγραφος Ε, υοαράγραφος Ε2
ερ. 1 και 3 και υοαράγραφος Ε3,
ροβλέονται τα αρακάτω σχετικά µε τους
συνταξιοδοτούµενους του ιδιωτικού τοµέα:
1.

Οι συνταξιοδοτούµενοι λόγω γήρατος αό την 01.07.2015 και εφεξής λαµβάνουν το
οργανικό οσό της σύνταξης, όως αυτό ροκύτει αό τις οικείες καταστατικές διατάξεις
των ασφαλιστικών ταµείων. Εάν το οργανικό οσό είναι κατώτερο αό το εκάστοτε
ροβλεόµενο κατώτατο όριο σύνταξης, χορηγείται το οργανικό οσό µέχρι και τη
συµλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και µετά αό αυτήν καταβάλ-λεται το κατώτατο
όριο.

2.

Αό την 01.09.2015 εντάσσονται υοχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο Εικουρικής Ασφάλισης
όλα τα Ταµεία, Τοµείς και Κλάδοι εικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας των Υουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των Τοµέων
του Κλάδου Εικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αρµοδιότητας του Υουργείου
Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

3.

Τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος, αναηρίας και θανάτου των οργανισµών
κύριας ή εικουρικής ασφάλισης διατηρούνται στο ύψος ου ισχύει την 31.07.2015 µέχρι
και την 31.12.2021.

4.

Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τη λήψη λήρους ή µειωµένης σύνταξης αό την
01.01.2022 και, ειδικότερα, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για λήρη σύνταξη λόγω
γήρατος ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας (µε 12.000 ηµέρες ή 40 έτη) και το 67ο έτος της
ηλικίας (µε 15 έτη ή 4.500 ηµέρες ασφάλισης), ενώ ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τη
θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος ορίζεται το 62ο
έτος της ηλικίας µε 4.500 ηµέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Για τις εριτώσεις ου δεν έχει
θεµελιωθεί δικαίωµα λήρους ή µειωµένης σύνταξης µέχρι και τη δηµοσίευση του ως άνω
νόµου, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά µέχρι και την 01.01.2022, σύµφωνα µε τον
ίνακα, ου εισυνάτεται στο νόµο. Ειδικά για τη µειωµένη σύνταξη ροβλέεται η
ειλέον µείωση της καταβαλλόµενης σύνταξης, σε οσοστό 10%, µέχρι και τη
συµλήρωση του διαµορφούµενου µε τον εν λόγω νόµου νέου ορίου ηλικίας λήρους
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συνταξιοδότησης. Αό τις εν λόγω ρυθµίσεις εξαιρούνται όσοι υάγονται στα βαρέα και
ανθυγιεινά εαγγέλµατα, καθώς και οι µητέρες και οι χήροι ατέρες ανίκανων για κάθε
βιοοριστική εργασία τέκνων, ενώ δεν θίγονται θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα
µέχρι και τη δηµοσίευση του νόµου, τα οοία δύνανται να ασκηθούν οοτεδήοτε.
Όλα τα αραάνω αναφέρει και η σχετική αριθ. Α.Π. Φ.80000/οικ. 38230/ 1304 Εγκύκλιος του
Υουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε θέµα:
«Γνωστοοίηση διατάξεων του άρθρου 2, αράγραφος Ε, υοαράγραφος Ε2 ερ. 1 και 3 και υοαράγραφος
Ε3 του ν. 4336/2015».
Όσον αφορά στις ροϋοθέσεις συνταξιοδότησης και τον τρόο υολογισµού της σύνταξης των
υαλλήλων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, εέρχονται οι ακόλουθες µεταβολές:
1.

Τροοοιούνται οι διατάξεις του ν. 3865/2010, καθώς και του .δ. 169/2007 (Κώδικας
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) σχετικά µε τον τρόο υολογισµού των
συντάξεων. Μάλιστα, συντάξεις ου έχουν ήδη αονεµηθεί, αναροσαρµόζονται
αναδροµικά αό την ηµεροµηνία έναρξη καταβολής τους, σύµφωνα µε τα ροβλεόµενα
αό τις νέες ρυθµίσεις (ύψος βασικής και αναλογικής σύνταξης, κατώτατο όριο σύνταξης,
υολογισµός σύνταξης µε βάση τις συντάξιµες αοδοχές της 31.10.2011 µέχρι και το τέλος
του 2016).

2.

Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τη λήψη λήρους ή µειωµένης σύνταξης αό την
01.01.2022 και, ειδικότερα, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για λήρη σύνταξη λόγω
γήρατος ορίζεται το 67ο έτος της ηλικίας και το 62ο έτος σε ερίτωση συµλήρωσης 40 ετών
συντάξιµης υηρεσίας. Για τις εριτώσεις ου δεν έχει θεµελιωθεί δικαίωµα λήρους ή
µειωµένης σύνταξης µέχρι και τη δηµοσίευση του ως άνω νόµου, τα όρια ηλικίας
αυξάνονται σταδιακά µέχρι και την 01.01.2022, σύµφωνα µε τον ίνακα, ου
εισυνάτεται στο νόµο. Ειδικά για τη µειωµένη σύνταξη ροβλέεται η ρόσθετη µείωση
της καταβαλλόµενης σύνταξης, σε οσοστό 10%, µέχρι και τη συµλήρωση του
διαµορφούµενου µε τον εν λόγω νόµου νέου ορίου ηλικίας λήρους συνταξιοδότησης.
Αό τις εν λόγω ρυθµίσεις εξαιρούνται όσοι έχουν αιδί άγαµο και ανίκανο για την
άσκηση βιοοριστικού εαγγέλµατος σε οσοστό 67%, οι εργαζόµενοι σε ιδιαίτερα είονα
εαγγέλµατα, οι αολυόµενοι λόγω σωµατικής ή διανοητικής ανικανότητας και σε όσοι
φέρουν ιδιαιτέρως βαριές αναηρίες, ενώ δεν θίγονται θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά
δικαιώµατα µέχρι και τη δηµοσίευση του νόµου.

3.

Τα στελέχη των ενόλων ∆υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού
Σώµατος συνταξιοδοτούνται µε τη συµλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους και 40 ετών
συντάξιµης υηρεσίας, εκτός αό τα ρόσωα, ου ασκούν ιδιαίτερα δύσκολο και
εικίνδυνο έργο (.χ. ιτάµενοι), για τους οοίους εξακολουθούν να ισχύουν οι µέχρι και
σήµερα εφαρµοζόµενες διατάξεις.
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4.

Οι ως άνω ρυθµίσεις έχουν αναλογική εφαρµογή και τους υαλλήλους των ΟΤΑ, των
ν..δ.δ., καθώς και άλλων φορέων, οι οοίοι συνταξιοδοτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία για τη συνταξιοδότηση των δηµοσίων υαλλήλων.
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Το λήρες αρχείο των Newsletters της ΝΟΜOS είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα µας.

Οι ληροφορίες ου αρέχονται στο αραάνω newsletter, δεν αοτελούν νοµικές συµβουλές και δεν δηµιουργούν, ούτε υοκρύτουν
σχέση δικηγόρου-ελάτη µεταξύ της εταιρίας µας και του αραλήτη. Oι ληροφορίες είναι γενικές και έχουν αοκλειστικά ενηµερωτικό
χαρακτήρα. Η εταιρία µας και ο/η συντάκτης του newsletter δεν φέρουν καµία ευθύνη για τη χρήση των αρεχοµένων ληροφοριών αό
τον αραλήτη. Εάν δεν ειθυµείτε να λαµβάνετε το newsletter, ενηµερώστε µας µε ηλεκτρονικό µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@nomos.gr
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