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Ανακοίνωζη 
 

Σα όξηα ειηθίαο γηα κεησκέλε ζύληαμε δελ άιιαμαλ με ηοςρ ν.4336/2015 και ν.4337/2015 και 

παπέμειναν ηα ίδια με αςηά πος πποέβλεπαν οι ζςνηαξιοδοηικέρ διαηάξειρ ηος ν.3865/2010. 

ςγκεκπιμένα, με μειωμένη ζύνηαξη -και με εξαγοπά πλαζμαηικών εηών- μποπούζαν να αποσωπήζοςν: 

Α) Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε 25εηία σο ην 2010 (ρσξίο αλήιηθν ηέθλν), ζηο 60
ο
 και ηο 55

ο
 έηορ 

ανηίζηοισα, διοπιζμένοι είηε ππιν είηε μεηά ηο 1983, όποηε αςηό ζςμπληπωθεί. 

Β) Άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ είραλ 25εηία ην 2011 ή ην 2012 (ρσξίο αλήιηθν ηέθλν) μποπούζαν να 

αποσωπήζοςν κε κεησκέλε ζύληαμε, όηαν ζςμπλήπωναν ηο 56
ο
 ή 58

ο
 έηορ ηηρ ηλικίαρ ηοςρ 

ανηίζηοισα. 

Γ) Άλδξεο θαη γπλαίθεο κε 25εηία από ην 2013 θαη κεηά απνρσξνύλ κε κεησκέλε ζύληαμε ζηα 

62 έηε. 

Γπζηπρώο, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, δεκνζηεύκαηα θάλνπλ αλαθνξά ζε γλσκνδόηεζε ηνπ 

Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γηα ηα ειηθηαθά όξηα ησλ κεησκέλσλ ζπληάμεσλ. 

ςγκεκπιμένα, με ηη γνωμοδόηηζη πποηείνεηαι η καηάπγηζη ηων πποαναθεπθένηων ηλικιακών οπίων 

(55, 56, 58, 60) για όζοςρ δεν ηα είσαν ζςμπληπώζει μέσπι ηιρ 31/12/2021. 

Όζνη ζπληαμηνδνηνύληαη κε κεησκέλε ζύληαμε έρνπλ πνηλή 6% γηα θάζε έηνο πνπ ππνιείπεηαη 

ηνπ αληίζηνηρνπ νξίνπ ειηθίαο γηα πιήξε ζύληαμε κε ηα γεληθά όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο, 

ζύμθωνα με ηον πίνακα 2 ηος ν.4336/2015. Η πνηλή εθαξκόδεηαη ζην πνζό ηεο Δζληθήο ύληαμεο 

(ηα 384€) με αλώηαην όξην ην 30%, δει. ηα 115,20€ και δεν μποπεί να ςπεπβεί ηο ποζό αςηό. Η 

κείσζε ηεο Δζληθήο ύληαμεο πνπ ζα πξνθύςεη ζα είλαη εθ’ όξνπ δσήο. 

ηην πεπίπηωζη μειωμένηρ ζύνηαξηρ, ην ίδην πνζνζηό κείσζεο (έσο 30%) ηζρύεη θαη ζηελ 

επηθνπξηθή ζύληαμε από ην Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο & Δθάπαμ Παξνρώλ 

(ΔΣΔΑΔΠ - πξώελ ΣΔΑΓΤ) για ηα έηη αζθάλιζηρ έσο 31-12-2014. 

Ο ζύλλογορ εκπαιδεςηικών Π.Ε. «ο Μακπςγιάννηρ» καλεί ηην πολιηική ηγεζία ηος Τποςπγείος 

Επγαζίαρ να μην κάνει αποδεκηή ηη ζςγκεκπιμένη γνωμοδόηηζη θαη λα αλαηξέςεη, πξνο ην 

δπζκελέζηεξν, ην ήδε δπζβάζηαθην ζπληαμηνδνηηθό θαζεζηώο. Οθείλει να πποσωπήζει ζηιρ 

ενέπγειερ πος απαιηούνηαι για ηην καηοσύπωζη ηος δικαιώμαηορ αποσώπηζηρ με ηα ιζσύονηα ηλικιακά 

όπια πος αθοπούν ζηιρ μειωμένερ ζςνηάξειρ, όποηε αςηά ζςμπληπωθούν, και όσι ζηο γενικό όπιο ηων 

62 εηών πος ιζσύει για όζοςρ ζςμπληπώνοςν 25εηία από ηο 2013 και μεηά.  

 
 

   Για ηο Δ.. 
 

 

Ο Ππόεδπορ 

 

 

Η Γ. Γπαμμαηέαρ 
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