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Ηλικιακά όρια μειωμζνων ςυντάξεων: Όχι ςτα κυβερνθτικά παιχνίδια που ανατρζπουν  
τουσ προγραμματιςμοφσ ηωισ των εργαηομζνων 

  
Σα όρια θλικίασ για μειωμζνθ ςφνταξθ δεν άλλαξαν με τουσ ν.4336/2015 και ν.4337/2015 και 

παρζμειναν τα ίδια με αυτά που προζβλεπαν οι ςυνταξιοδοτικζσ διατάξεισ του ν.3865/2010. Συγκεκριμζνα, με 
μειωμζνη ςφνταξη -και με εξαγορά πλαςματικών ετών- μποροφςαν να αποχωρήςουν: 

Α) Άνδρεσ και γυναίκεσ με 25ετία ωσ το 2010 (χωρίσ ανιλικο τζκνο), ςτο 60ο και το 55ο ζτοσ αντίςτοιχα, 
διοριςμζνοι είτε πριν είτε μετά το 1983, όποτε αυτό ςυμπληρωθεί. 
Β) Άνδρεσ και γυναίκεσ που είχαν 25ετία το 2011 ι το 2012 (χωρίσ ανιλικο τζκνο) μποροφςαν να 
αποχωρήςουν με μειωμζνθ ςφνταξθ, όταν ςυμπλήρωναν το 56ο ή 58ο ζτοσ τησ ηλικίασ τουσ αντίςτοιχα. 
Γ) Άνδρεσ και γυναίκεσ με 25ετία από το 2013 και μετά αποχωροφν με μειωμζνθ ςφνταξθ ςτα 62 ζτθ. 

Δυςτυχϊσ, το τελευταίο διάςτθμα, δθμοςιεφματα κάνουν αναφορά ςε γνωμοδότθςθ του Νομικοφ 
υμβουλίου του Κράτουσ για τα θλικιακά όρια των μειωμζνων ςυντάξεων. Συγκεκριμζνα, με τη γνωμοδότηςη 
προτείνεται η κατάργηςη των προαναφερθζντων ηλικιακών ορίων (55, 56, 58, 60) για όςουσ δεν τα είχαν 
ςυμπληρώςει μζχρι τισ 31/12/2021. 

Όςοι ςυνταξιοδοτοφνται με μειωμζνθ ςφνταξθ ζχουν ποινι 6% για κάκε ζτοσ που υπολείπεται του 
αντίςτοιχου ορίου θλικίασ για πλιρθ ςφνταξθ με τα γενικά όρια θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, ςφμφωνα με τον 
πίνακα 2 του ν.4336/2015. Η ποινι εφαρμόηεται ςτο ποςό τθσ Εκνικισ φνταξθσ (τα 384€) με ανϊτατο όριο το 
30%, δθλ. τα 115,20€ και δεν μπορεί να υπερβεί το ποςό αυτό. Η μείωςθ τθσ Εκνικισ φνταξθσ που κα 
προκφψει κα είναι εφ’ όρου ηωισ. 

Στην περίπτωςη μειωμζνησ ςφνταξησ, το ίδιο ποςοςτό μείωςθσ (ζωσ 30%) ιςχφει και ςτθν επικουρικι 
ςφνταξθ από το Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ & Εφάπαξ Παροχϊν (ΕΣΕΑΕΠ - πρϊθν ΣΕΑΔΤ) για τα 
ζτη αςφάλιςησ ζωσ 31-12-2014. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ καλεί την πολιτική ηγεςία 
του Υπουργείου Εργαςίασ να μην κάνει αποδεκτή τη ςυγκεκριμζνη γνωμοδότηςη και να ανατρζψει, προσ το 
δυςμενζςτερο, το ιδθ δυςβάςτακτο ςυνταξιοδοτικό κακεςτϊσ. Οφείλει να προχωρήςει ςτισ ενζργειεσ που 
απαιτοφνται για την κατοχφρωςη του δικαιώματοσ αποχώρηςησ με τα ιςχφοντα ηλικιακά όρια που αφοροφν 
ςτισ μειωμζνεσ ςυντάξεισ, όποτε αυτά ςυμπληρωθοφν, και όχι ςτο γενικό όριο των 62 ετών που ιςχφει για όςουσ 
ςυμπληρώνουν 25ετία από το 2013 και μετά. Οι εργαηόμενοι ζχουν κάνει προγραμματιςμοφσ ηωισ οι οποίοι 
δεν είναι δυνατό να αλλάηουν αιφνιδιαςτικά! 
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