
 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Ζητάμε τη μη αποδοχή της γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για τα μειωμένα 

όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του τύπου, υπάρχει 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την οποία 

ανατρέπονται πλήρως τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης χιλιάδων εργαζομένων 

στο Δημόσιο, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης 

κ. Τσακλόγλου, ότι τα όρια ηλικίας μετά την 1/1/22, γι’ αυτή την κατηγορία των 

εργαζομένων,  δε θα μεταβάλλονταν. 

 Τα όρια ηλικίας για μειωμένη σύνταξη δεν άλλαξαν με τους ν.4336/2015 

και ν.4337/2015 και παρέμειναν τα ίδια με αυτά που προέβλεπαν οι 

συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν.3865/2010. Συγκεκριμένα, με μειωμένη 

σύνταξη (και με εξαγορά πλασματικών ετών) μπορούσαν να αποχωρήσουν:  

• Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 (χωρίς ανήλικο τέκνο), στο 60ο  

και το 55ο έτος αντίστοιχα, διορισμένοι είτε πριν είτε μετά το 1983, όποτε 

αυτό συμπληρωθεί.  

• Άνδρες και γυναίκες που είχαν 25ετία το 2011 ή το 2012 (χωρίς ανήλικο 

τέκνο) μπορούσαν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη, όταν 

συμπλήρωναν το 56ο ή 58ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα.  

•  Άνδρες και γυναίκες με 25ετία από το 2013 και μετά αποχωρούν με 

μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη. 
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κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου 
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κ. Νίκη Κεραμέως 

Κοιν. 

Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

 



 

 

Δυστυχώ, με τη γνωμοδότηση, που είδε το φως της δημοσιότητας, 

προτείνεται η κατάργηση των προαναφερόμενων ηλικιακών ορίων (55, 56, 58, 

60) για όσους δεν τα είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2021. 

 

 Το Δ.Σ. της ΔΟΕ καλεί τον αρμόδιο Υπουργό: 

 

• Να μην κάνει αποδεκτή τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, ως έχει το 

δικαίωμα, για να μην ανατραπεί προς το δυσμενέστερο, το ήδη 

δυσβάστακτο συνταξιοδοτικό καθεστώς χιλιάδων εργαζομένων στο 

Δημόσιο. 

• Να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, για την 

κατοχύρωση του δικαιώματος αποχώρησης με τα ισχύοντα ηλικιακά 

όρια που αφορούν στις μειωμένες συντάξεις, όποτε αυτά 

συμπληρωθούν, και όχι στο γενικό όριο των 62 ετών που ισχύει για 

όσους συμπληρώνουν 25ετία από το 2013 και μετά. 

Ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. : 

• απαιτούμε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των 

αντεργατικών - ασφαλιστικών νόμων 

• προτάσσουμε το αίτημα για μείωση των ορίων συνταξιοδότησης με 

αναγνώριση των ιδιαίτερων συνθηκών άσκησης του εκπαιδευτικού 

λειτουργήματος 

• θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας την εξασφάλιση 

ύπαρξης σταθερών συνθηκών που δεν θα ανατρέπουν τον 

προγραμματισμό της ζωής των εργαζομένων. 

• ζητάμε την πραγματοποίηση συνάντησης με τις πολιτικές ηγεσίες των 

συναρμόδιων Υπουργείων. 

 

 


