
 

 

330 ευρϊ μείωςη ςτισ κφριεσ ςυντάξεισ ςτα 35 χρόνια υπηρεςίασ των εκπαιδευτικϊν με τον 
Ν.4387/2016 των ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ!!! 

  

  

 Ο Νόμοσ Κατροφγκαλου για τισ ςυντάξεισ, που ψιφιςε θ ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (Ν. 
4387/2016), ο οποίοσ άρχιςε να εφαρμόηεται από τισ 13/05/2016 ολοκλθρϊνεται -για όςουσ 
βγαίνουν ςτθ ςφνταξθ από 1/1/2019- με μειϊςεισ που φτάνουν μζχρι κα το 40% των 
ςυντάξιμων αποδοχϊν. Καμία προςωπικι διαφορά, πλζον, καμία προςταςία! 

Η ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ψιφιςε, πρϊτα, τον Αφγουςτο του 2015, (Ν.4336 τρίτο 
μνθμόνιο) τθν αφξθςθ των ορίων θλικίασ για όλουσ ςτα 67, χωρίσ καμία εξαίρεςθ. Τπενκυμίηουμε 
ότι οι εκπαιδευτικοί μζχρι τθν ψιφιςθ του τρίτου μνθμονίου από τθν ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ (Αφγουςτοσ του 2015) είχαν ειδικζσ διατάξεισ (Ν.3075/02) που ψηφίςτηκαν το 2002, 
φςτερα από κινητοποιήςεισ χρόνων, οι οποίεσ προζβλεπαν ωσ όρια ηλικίασ τα 55 και τα 60, 
ανάλογα με το ζτοσ πρόςληψησ. 

Αυτι τθν ειδικι ρφκμιςθ κατάργηςε με το τρίτο μνημόνιο η ςυγκυβζρνηςη ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
και αφξθςε τα όρια θλικίασ των εκπαιδευτικϊν για ςυνταξιοδότθςθ μζχρι 12 ζτθ!!! τισ δε 
μθτζρεσ με ανιλικο (που μποροφςαν να αποχωριςουν ςτα 50) αφξθςαν τα όρια θλικίασ μζχρι και 
17 ζτη!!! 

Μετά τθν πρωτοφανι αφξθςθ των ορίων θλικίασ (που αν τθν ζκανε άλλθ κυβζρνθςθ κα 
ξεςθκϊνονταν και οι πζτρεσ!!!) ιρκε με τον Νόμο Κατροφγκαλου να ολοκλθρϊςει πλιρωσ τθν 
κατεδάφιςθ του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Ο νόμοσ αυτόσ μειϊνει τισ κφριεσ ςυντάξεισ μζχρι 
και 40%, τισ ςυντάξεισ χηρείασ μζχρι 60%, τισ επικουρικζσ ςυντάξεισ κατά 50% και το εφάπαξ 
κατά 20%. 

Οι πρωτοφανείσ μειϊςεισ γίνονται αφενόσ μεν με τα εξευτελιςτικά ποςοςτά 
αναπλιρωςθσ που δίνει αφετζρου δε με τον υπολογιςμό τθσ ςφνταξθσ ςτο ςφνολο των 
αποδοχϊν του εργαςιακοφ βίου (από το 2002 και μετά) και όχι ςτθν τελευταία πενταετία, όπωσ 
ίςχυε. 

Σα ποςοςτά αναπλήρωςησ του νόμου Κατροφγκαλου για τισ ςυντάξεισ 

Χρόνια Τπηρεςίασ 

Ανταποδοτική φνταξη με 1000€ 

υντάξιμεσ αποδοχζσ * 

 

Ποςοςτό                           φνταξη 

15 χρόνια :      11.55%                           115.5 € 

18 χρόνια :      14.07%                           140.7 € 

21 χρόνια :      16.77%                           167.7 € 



24 χρόνια :      19.65%                           196.5 € 

27 χρόνια :      22.74%                          227.74 € 

30 χρόνια :       26.37%                         263.7 € 

33 χρόνια :      30.63%                          306.3 € 

35 χρόνια :      33.81%                            338.1 € 

40 χρόνια  :       43.8 %                           438 € 

*Στα παραπάνω ποςά προςτίθενται τα 384€ τησ Εθνικήσ Σύνταξησ 

 

Ο Νόμοσ Κατροφγκαλου είναι κατά πολφ χειρότεροσ των προθγοφμενων μνθμονιακϊν 
νόμων (Ν.3863 και 3865/2010), αφοφ με εκείνουσ τουσ νόμουσ το ποςοςτό αναπλιρωςθσ ιταν 
45,85% ςτα 35 χρόνια και 60 % ςτα 40 χρόνια υπθρεςίασ. Επίςθσ, οι νόμοι εκείνοι υπολόγιηαν τισ 
ςυντάξεισ, με τον νζο τρόπο, για τα χρόνια αςφάλιςθσ που θα είχε ο αςφαλιςμζνοσ μετά το 
2013. Για τα χρόνια που είχε ωσ το 2013 θ ςφνταξι του υπολογιηόταν ωσ το 2007 ςτο 80% του 
τελευταίου μιςκοφ και από το 2007 ωσ το 2013 ςτο 70% τθσ καλφτερθσ πενταετίασ. 

Χαρακτθριςτικό τθσ μείωςθσ των ςυντάξεων των εκπαιδευτικϊν είναι το παρακάτω 
πραγματικό παράδειγμα ςυναδζλφου που αποχϊριςε το 2015 με 35 χρόνια υπθρεςίασ: 

Πραγματικό παράδειγμα ςφνταξθσ ςυναδζλφου εκπαιδευτικοφ που αποχϊρθςε ςτισ 
22/06/15 με 34 χρόνια υπθρεςίασ και 6 μινεσ. 330 ευρϊ η μείωςη!! 

1. Τπολογιςμόσ με τισ προηγοφμενεσ διατάξεισ: 

υντάξιμεσ αποδοχζσ ζωσ 31/12/2007 1.818 x 617/1000 = 1.122, 26€  

υντάξιμεσ αποδοχζσ ζωσ 1/1/2018 (1.725, 80 + 93,10) x 165/1000 = 300,12€ 

ΠΟΟ ΤΝΣΑΞΗ 1.423€ 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΤΝΗ +37€ 

Μείωςθ (Ν4024/11) -43,25 

Μείωςθ (Ν4051/12) -8,76 

Μείωςθ (Ν4093/12) -92,30 

ΚΑΣΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΤΝΣΑΞΗ ΣΩΡΑ 1.315, 72€ 

 

2. φνταξη με Νόμο 4387/16 (Νόμοσ Κατροφγκαλου) 

υντάξιμεσ αποδοχζσ 1.818€ 

Ποςοςτό αναπλιρωςθσ 33,1% 

Ανταποδοτικι ςφνταξθ 601,72€ 

Εκνικι ςφνταξθ 384€ 

ΤΝΟΛΟ  985, 72€ 

ΣΕΛΙΚΟ ΠΟΟ ΜΕΙΩΗ 1.315, 72 – 985, 72 = 330€ 

 

  



Οι δραματικζσ επιπτϊςεισ του Νόμου Κατροφγκαλου ςτουσ εκπαιδευτικοφσ φαίνονται 
από τον αρικμό των ςυνταξιοδοτιςεων. Ενϊ από το 2011 ωσ το 2015 ο μζςοσ όροσ αποχωριςεων 
ςτην Π.Ε. ήταν 1400 ςυνάδελφοι, από το 2016 και μετά είναι μόλισ 300!!! 

Είναι προφανζσ από τα παραπάνω ότι ο Νόμοσ Κατροφγκαλου δεν παίρνει καμία 
διόρθωςη, καμία βελτίωςη. Πρζπει άμεςα να καταργηθεί. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ καταγγζλλει 
την απαράδεκτη πολιτική των ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ςτο αςφαλιςτικό. Οι πρϊθν αςυμβίβαςτοι 
μνθμονιοςκίςτεσ όχι μόνο δεν επανάφεραν τθν 13θ ςφνταξθ που υπόςχονταν, αλλά αντί για τα 
μνθμόνια «ζςκιςαν» και τισ ςυντάξεισ. Σο εξοργιςτικότερο όλων είναι ότι με διαρκι ψζματα 
νομίηουν ότι μποροφν να κρφψουν τθν πραγματικότθτα και να δθμιουργιςουν μία δικι τουσ 
εικονικι! 

ε αυτι τουσ τθν προςπάκεια ζχουν ςυμμάχουσ τουσ, τισ πρϊθν λαλίςτατεσ 
ςυνδικαλιςτικζσ παρατάξεισ οι οποίεσ κάνουν πωσ δεν καταλαβαίνουν τι ζχει ςυμβεί και ζχουν 
χάςει τθ φωνι τουσ. 

Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ διεκδικεί: 

 Άμεςθ κατάργθςθ του Νόμου Κατροφγκαλου 

 Ψιφιςθ ειδικϊν διατάξεων για τα όρια θλικίασ των εκπαιδευτικϊν, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ 
φφςθσ του επαγγζλματοσ 

 Κακιζρωςθ ενόσ ςυςτιματοσ αςφάλιςθσ που κα ζχει ωσ βαςικό του κριτιριο τισ κοινωνικζσ 
ανάγκεσ. Η αςφάλιςθ δεν είναι εμπόρευμα 

 Χρθματοδότθςθ όλων των Σαμείων (Μ.Σ.Π.Τ.-Ε.Σ.Ε.Α.-Σ.Π.Δ.Τ.), ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

 Άμεςθ απόδοςθ των εφάπαξ, που λιμνάηουν εδϊ και χρόνια, ςτουσ δικαιοφχουσ 

 Αντιμετϊπιςθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ και τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ 

 Εναλλακτικζσ πολιτικζσ που κα πρζπει να διορκϊνουν τισ υπάρχουςεσ πακογζνειεσ και να 
κζτουν τισ βάςεισ ενόσ ςυςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, που κα ζχει κοινωνικά και 
αναδιανεμθτικά χαρακτθριςτικά 

 

 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


