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Συνζπεια προεκλογικϊν υποςχζςεων και κυβερνθτικϊν ζργων… 
Η Κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ με τον νόμο Βροφτςθ διατθρεί και ιςχυροποιεί  
το αςφαλιςτικό «ζκτρωμα» των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ (νόμοσ Κατροφγκαλου),  

το οποίο προεκλογικά υποςχόταν ότι κα καταργιςει!  
  

 
Με το ςχζδιο νόμου «Αςφαλιςτικι μεταρρφκμιςθ και ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ 

εκνικοφ φορζα κοινωνικισ αςφάλιςθσ (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» θ κυβζρνθςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, όχι 
μόνο δεν τιρθςε τισ προεκλογικζσ τθσ υποςχζςεισ για πλιρθ κατάργθςθ του νόμου 
Κατροφγκαλου (ν.4387/2016), ο οποίοσ επζφερε μειϊςεισ μζχρι και 350€ ςτισ κφριεσ ςυντάξεισ, 
αλλά αντίκετα τον εφαρμόηει πλιρωσ και τον ιςχυροποιεί ακόμα περιςςότερο. 

Συγκεκριμζνα, διατθροφνται οι μειϊςεισ κατά 40% ςτισ κφριεσ ςυντάξεισ, κατά 50% ςτισ 
επικουρικζσ ςυντάξεισ, κακϊσ και ςτο εφάπαξ, όπου ακροιςτικά οι περικοπζσ ξεπζραςαν το 
40%. Το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικι αςφάλιςθ) ενςωματϊνεται ςτον ΕΦΚΑ κι ανοίγει, ζτςι, ο δρόμοσ για 
τθν πικανι πλιρθ κατάργθςι του ςτο μζλλον. Ταυτόχρονα ενςωματϊνονται ςτον ΕΦΚΑ ςτο 
ςφςτθμα και τα 7 δισ αποκεματικά που ζχει το ΕΤΕΑΕΠ. 

Διατθροφνται, επίςθσ, τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ του νόμου Κατροφγκαλου για όςουσ 
ζχουν μζχρι 30 χρόνια υπθρεςίασ και οι όποιεσ παρεμβάςεισ γίνονται ςτα ποςοςτά 
αναπλιρωςθσ, μετά τα 30 χρόνια υπθρεςίασ, ςε εκτζλεςθ των αποφάςεων του Συμβουλίου τθσ 
Επικρατείασ, με τθν επιςτροφι ενόσ ελάχιςτου ποςοφ, ςε καμία περίπτωςθ δεν αναπλθρϊνουν 
οφτε ςτο ελάχιςτο τισ τεράςτιεσ μειϊςεισ που είχαν οι εργαηόμενοι και οι ςυνταξιοφχοι με τον 
νόμο Κατροφγκαλου και τουσ προθγοφμενουσ μνθμονιακοφσ αντιαςφαλιςτικοφσ νόμουσ. 

  



Με το ςχζδιο νόμου Βροφτςθ διατθροφνται τα όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ που 
ψθφίςτθκαν με το τρίτο μνθμόνιο Τςίπρα (ν.4336/2015). 

Η ειδικι διάταξθ του ν.3075/2002 (νόμοσ Ρζππα) για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 
μποροφςαν να αποχωριςουν με 30 χρόνια υπθρεςίασ και θλικία 55 χρονϊν (διοριςμζνοι μζχρι 
31/12/1982, οι οποίοι ςυμπλιρωςαν τθν 25ετία μζχρι 31/12/2010) ι με 30 χρόνια υπθρεςίασ και 
θλικία 60 ετϊν (διοριςμζνοι/αςφαλιςμζνοι μετά τθν 01/01/1983 που ςυμπλιρωςαν 25ετία μζχρι 
31/12/2010), για όςουσ δεν είχαν τα απαιτοφμενα 30 ζτθ και τα απαιτοφμενα όρια θλικίασ (55 και 
60 αντίςτοιχα) μζχρι και τισ 18/08/2015, καταργικθκε με το τρίτο μνθμόνιο Τςίπρα 
(ν.4336/2015), από τθν κυβζρνθςθ των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 

Όςοι κεμελιϊνουν δικαίωμα με 25ετία (και με αναγνϊριςθ πλαςματικϊν ετϊν), μετά τθν 
01/01/2013 (είτε αςφαλίςτθκαν μζχρι το 1992 είτε μετά το 1993), τα όρια θλικίασ 
ςυνταξιοδότθςθσ γι’ αυτοφσ είναι ςτα 67 για πλιρθ και ςτα 62 για μειωμζνθ ςφνταξθ ι 
ςυνταξιοδότθςθ με 40 ζτθ υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και θλικία, τουλάχιςτον, 62 ετϊν για πλιρθ 
ςφνταξθ (ν.4093/2012 - Μεςοπρόκεςμο). 

Τα όρια θλικίασ για μειωμζνθ ςφνταξθ δεν ζχουν αλλάξει με τουσ ν.4336/2015 και 
ν.4337/2015 και παραμζνουν τα ίδια που προζβλεπαν οι ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ του 
ν.3865/2010 (νόμοσ Λοβζρδου). Συγκεκριμζνα, με μειωμζνθ ςφνταξθ μποροφν να αποχωριςουν: 

 Άνδρεσ και γυναίκεσ με 25ετία ωσ το 2010 (χωρίσ ανιλικο τζκνο), ςτο 60ο και το 55ο ζτοσ 
τουσ αντίςτοιχα, διοριςμζνοι είτε πριν είτε μετά το 1983, όποτε αυτό ςυμπλθρωκεί. 

 Άνδρεσ και γυναίκεσ που είχαν 25ετία το 2011 ι το 2012 (χωρίσ ανιλικο τζκνο) μποροφν 
να αποχωριςουν με μειωμζνθ ςφνταξθ όταν ςυμπλθρϊςουν το 56ο ι 58ο ζτοσ τθσ θλικίασ 
τουσ αντίςτοιχα. 

 Άνδρεσ και γυναίκεσ με 25ετία, από το 2013 και μετά, ςτα 62. 

Όςοι ςυνταξιοδοτθκοφν με μειωμζνθ ςφνταξθ ζχουν ποινι 6% για κάκε ζτοσ που 
υπολείπεται του αντίςτοιχου ορίου θλικίασ για πλιρθ ςφνταξθ. Η ποινι εφαρμόηεται ςτο ποςό 
τθσ Εκνικισ Σφνταξθσ (τα 384€) με ανϊτατο όριο το 30%, δθλ. τα 115,20€ και δεν μπορεί να 
υπερβεί το ποςό αυτό. Η μείωςθ τθσ Εκνικισ Σφνταξθσ που κα προκφψει κα είναι εφ’ όρου 
ηωισ. 

Η Ανταποδοτικι Σφνταξθ (το ποςό τθσ ςφνταξθσ που αναλογεί ςτισ ειςφορζσ των 
αςφαλιςμζνων) καταβάλλεται πλιρθσ χωρίσ ποινι και ςφμφωνα με τα ποςοςτά αναπλιρωςθσ 
που προβλζπονται ςτον παραπάνω ςχετικό πίνακα, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγι κατά τθν 
ψιφιςθ του ςχεδίου νόμου Βροφτςθ. Σθμειϊνουμε πωσ, ςτθν περίπτωςθ επιλογισ τθσ μειωμζνθσ 
ςφνταξθσ, το ίδιο ποςοςτό μείωςθσ ζωσ 30% ιςχφει και ςτθν επικουρικι ςφνταξθ από το Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ (πρϊθν ΤΕΑΔΥ) για τα ζτθ αςφάλιςθσ ζωσ 31-12-2014. 

Μετά τθν 01/01/2022 παφουν να ιςχφουν οι μεταβατικζσ διατάξεισ του ν.4336/2015 που 
προβλζπουν ςταδιακι αφξθςθ των ορίων θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ από 19/08/2015 ζωσ 
31/12/2021. 

Επειδι ζχει δθμιουργθκεί ςφγχυςθ ςχετικά με το χρονικό διάςτθμα μετά τθν 
01/01/2022 ότι, αν δεν ςυνταξιοδοτθκεί κάποιοσ μζχρι τθν 31/12/2021, μετά κα 
ςυνταξιοδοτθκεί ςτα 67 με πλιρθ ςφνταξθ και με μειωμζνθ ςτα 62 ι εναλλακτικά με 40 ζτθ 
υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και θλικία 62 ετϊν, διευκρινίηουμε ότι αυτό δεν ιςχφει. 

Ειδικότερα, αν τα απαιτοφμενα ζτθ υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ ςυμπλθρϊνονται εντόσ τθσ 
μεταβατικισ περιόδου από 19/08/2015 ζωσ 31/12/2021, αλλά το νζο θλικιακό όριο 
ςυμπλθρϊνεται από 01/01/2022 και μετά, θ ςφνταξθ κα καταβλθκεί κατά το ζτοσ που κα 
ςυμπλθρωκεί το νζο θλικιακό όριο ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ 1 ι 2 του ν.4336/2015. Π.χ. 



Άνδρασ/γυναίκα διοριςκείσ/είςα το 1984 και ζτοσ γζννθςθσ το 1962, μποροφςε να 
ςυνταξιοδοτθκεί με τθ διάταξθ του ν.3865/2010 (νόμοσ Λοβζρδου), όταν ςυμπλιρωνε τα 35 
χρόνια υπθρεςίασ και το 58ο ζτοσ τθσ θλικίασ. Τα 35 χρόνια υπθρεςίασ ςυμπλθρϊκθκαν το 2019 
και το 58ο ζτοσ (αρχικό ι αφετθριακό θλικιακό όριο) ςυμπλθρϊνεται το 2020. Το νζο όριο 
θλικίασ, ςφμφωνα με τον πίνακα 1 του ν.4336/2015 (μνθμόνιο Τςίπρα), είναι θ ςυμπλιρωςθ του 
61ου ζτουσ. Άρα, κα ςυνταξιοδοτθκεί το 2023 που ςυμπλθρϊνεται το 61ο ζτοσ τθσ θλικίασ του και 
όχι ςτα 67. 

Αν τα 35 χρόνια υπθρεςίασ ςυμπλθρϊνονται εντόσ τθσ μεταβατικισ περιόδου, αλλά το 
αρχικό ι αφετθριακό θλικιακό όριο (58) ςυμπλθρϊνεται μετά το 2022, τότε κα ςυνταξιοδοτθκεί 
ςτα 67 και μειωμζνθ ςτα 62 ι εναλλακτικά 40 χρόνια υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και θλικία 62 ετϊν. 

Αν τα ζτθ υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ ςυμπλθρϊνονται μετά τθν 01/01/2022 κα 
ςυνταξιοδοτθκεί ςτα 67 και μειωμζνθ ςτα 62 ι με 40 χρόνια υπθρεςίασ/αςφάλιςθσ και θλικία 62 
ετϊν, ανεξάρτθτα από το πότε ςυμπλθρϊνεται το θλικιακό όριο. 

Τζλοσ, όςοι δεν ζχουν 40 ζτθ υπθρεςίασ μζχρι τθν θλικία των 67 ετϊν ςυνταξιοδοτοφνται 
με τθ ςυμπλιρωςθ του 67ου ζτουσ τθσ θλικίασ (αυτοδίκαιθ απόλυςθ λόγω ορίου θλικίασ 
ςφμφωνα με τον ν.4369/2016) με πλιρθ ςφνταξθ, αναλογικι πάντα των ετϊν υπθρεςίασ που κα 
ζχουν. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι, ςτθν περίπτωςθ αυτι, θ 15ετία, ωσ ελάχιςτθ 
προχπθρεςία. Οι εκπαιδευτικοί απολφονται αυτοδίκαια με τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ 
(Ν.3687/2008). Για τθν αυτοδίκαιθ απόλυςθ, λόγω ορίου θλικίασ, ωσ θμερομθνία γζννθςθσ 
κεωρείται θ 31θ Δεκεμβρίου του ζτουσ γζννθςθσ (Ν.3528/2007). 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

 


