
 

20 Νοεμβρίου 2022 

Ηλικιακζσ προχποκζςεισ για χοριγθςθ μειωμζνθσ ςφνταξθσ  ςε δθμοςίουσ υπαλλιλουσ που ζχουν 
κεμελιϊςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα μζχρι και τισ 31.12.2012  

  
το ςχζδιο νόμου του υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων με τίτλο: 

«Εξορκολογιςμόσ αςφαλιςτικισ και ςυνταξιοδοτικισ νομοκεςίασ, ενίςχυςθ ευάλωτων κοινωνικών 
ομάδων και άλλεσ διατάξεισ» αναφζρονται οι θλικιακζσ προχποκζςεισ για χοριγθςθ μειωμζνθσ 
ςφνταξθσ ςτουσ δθμοςίουσ υπαλλιλουσ. 

Ο Υπουργόσ Εργαςίασ κ. Χατηθδάκθσ, αντί να καταργιςει τισ διατάξεισ του Νόμου 
Κατροφγκαλου, όπωσ προεκλογικά είχε δεςμευκεί θ Νζα Δθμοκρατία, ζκανε αποδεκτι τθ 
γνωμοδότθςθ του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ, ςφμφωνα με τθν οποία από τθν ψιφιςθ του 
Νόμου Κατροφγκαλου (ν.4387/2016)  και εντεφκεν, καταργοφνται τα ενδιάμεςα όρια θλικίασ για τισ 
μειωμζνεσ ςυντάξεισ. Δθλαδι όχι μόνο δεν καταργεί τον νόμο που κατεδάφιςε πλιρωσ το 
αςφαλιςτικό ςφςτθμα και αφξθςε τα γενικά όρια θλικίασ ςτα 67 για όλουσ, αλλά, επί τθσ ουςίασ τον 
υιοκετεί και τον επεκτείνει! 

Συγκεκριμζνα, με το άρκρο 20 του ςχεδίου νόμου μεταβάλλονται από 01/01/2023 τα όρια 
θλικίασ για τουσ αςφαλιςμζνουσ του Δθμοςίου που ζχουν κεμελιϊςει ςυνταξιοδοτικό δικαίωμα 
(25ετία το 2010, 2011, 2012 και θλικία 55/60, 56 και 58 ζτθ αντίςτοιχα για χοριγθςθ μειωμζνθσ 
ςφνταξθσ). Εάν, όμωσ, δεν ζχουν μζχρι και τισ 31.12.2022 τα μειωμζνα αυτά όρια θλικίασ, τα οποία 
προβλζπονταν μζχρι και τισ 18.08.2015 (ζναρξθ ιςχφοσ του ν.4336/2015), τότε το γενικό όριο θλικίασ 
μειωμζνθσ ςφνταξθσ διαμορφϊνεται, πλζον, ςτο 62ο ζτοσ. 

Οι ζχοντεσ τισ προχποκζςεισ (χρόνια υπθρεςίασ και όριο θλικίασ), ςφμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, μζχρι και τισ 31/12/2022 μποροφν να αςκιςουν το δικαίωμά τουσ οποτεδιποτε. 

Η αφξθςθ αυτι των ορίων θλικίασ για τουσ δθμόςιουσ υπαλλιλουσ ςυνεπάγεται μια αφξθςθ 
ζωσ και 7 ζτθ. Π.χ. Δθμόςιοσ υπάλλθλοσ που ζχει ςυμπλθρώςει τα 25 ζτθ υπθρεςίασ το 2010, το 2011 
ι το 2012, αλλά δεν ςυμπλθρώνει τα 55/60 (γυναίκεσ/άνδρεσ), τα 56 ι τα 58 ζτθ αντίςτοιχα μζχρι και 
τισ 31 Δεκεμβρίου 2022, με βάςθ τθν προθγοφμενθ νομοκεςία, δεν δικαιοφται μειωμζνθ ςφνταξθ το 
2022, αλλά δικαιοφται μειωμζνθ ςφνταξθ με τθ ςυμπλιρωςθ του 62ου ζτουσ τθσ θλικίασ του. 

Όςοι ςυνταξιοδοτθκοφν 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. 

Στθν περίπτωςθ μειωμζνθσ ςφνταξθσ, το ίδιο ποςοςτό μείωςθσ (ζωσ 30%) ιςχφει και ςτθν 
επικουρικι ςφνταξθ από το Ενιαίο Σαμείο Επικουρικισ Αςφάλιςθσ & Εφάπαξ Παροχϊν (ΕΤΕΑΕΠ - 
πρώθν ΤΕΑΔΥ) για τα ζτθ αςφάλιςθσ ζωσ 31-12-2014. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  εκπαιδευτικών πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κεωρεί 
απαράδεκτθ τθ νζα ρφκμιςθ, θ οποία για μια ακόμθ φορά ανατρζπει εντελώσ αιφνιδιαςτικά των 
προγραμματιςμό ηωισ πολλών εργαηόμενων. Διεκδικεί τθν κατάργθςθ όλων των αντιαςφαλιςτικών 
νόμων (ν.4387/2016, ν.4670/2019, ν.4826/2021) πλιρθ κρατικι εγγφθςθ όλων των ςυντάξεων. 
Δθμόςια, κακολικι, υποχρεωτικι Κοινωνικι Αςφάλιςθ. Καμία ιδιωτικοποίθςθ τθσ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ. 
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