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θ. Υπνπξγέ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, 

θ. Υπνπξγέ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

  

Σρεηηθά κε ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, νη εθπαηδεπηηθνί πθίζηαληαη δηαθξηηηθή ζε 

βάξνο ηνπο κεηαρείξηζε ζε ηξία επίπεδα (ζε ζρέζε κε ΟΛΟΥΣ ηνπο ππόινηπνπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα), γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νπνίσλ δεηνύκε ηελ άκεζε 

παξέκβαζή ζαο: 

 

1. Δπλαηόηεηα παξαίηεζεο ζε ζρέζε κε ην ππό ςήθηζε /Μ 

Σύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ 

ηελ αίηεζε παξαίηεζήο ηνπο κόλν θαηά ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Απξηιίνπ θαη ε 

ππαιιειηθή ζρέζε ιύλεηαη απηνδίθαηα κε ην ηέινο ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο ζηηο 30-6-2016. 

Τελ ίδηα ζηηγκή, όινη νη ππόινηπνη δεκόζηνη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνύλ ζε ΟΠΟΙΑΓΗΠΟΤΔ 

άιιε δεκόζηα ππεξεζία ΔΚΤΟΣ εθπαίδεπζεο, κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αλεκπόδηζηα ηελ 

αίηεζε ζπληαμηνδόηεζήο ηνπο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ έηνπο. 

Φέηνο, ιόγσ Πάζρα, ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ παξαίηεζεο 

κεηαηίζεηαη ζηηο 4-5-2016. 
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ΕΠΑΜΑΚΗΦΗ ΣΟ ΟΡΘΟ 

ΠΡΟ : 1. θ. Γηώξγν Ιαηξνύγθαιν 

Υπνπξγό Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο 

2. θ. Μίθν Φίιε 

Υπνπξγό Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

 

ΙΟΘΜ : 1. Βνπιεπηέο Διιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ 

2. Γ/λζε Δπαγγεικαηηθήο Δθπ/ζεο ΥΠ.Π.Δ.Θ. 

3. Πεξηθεξεηαθέο Γ/λζεηο Δθπ/ζεο 

4. Γ/λζεηο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

5. Δπαγγεικαηηθά Λύθεηα - ΔΠΑ.Λ. & 

Δξγαζηεξηαθά Κέληξα - Δ.Κ. 

6. Γπκλάζηα & Γεληθά Λύθεηα – ΓΔ.Λ. 

7. Δλώζεηο Λεηηνπξγώλ Τερληθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (Δ.Λ.Τ.Δ.Δ.) 

8. Δθπαηδεπηηθνύο, MME 

  

ΘΕΛΑ: πληαμηνδόηεζε εθπαηδεπηηθώλ 
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Με ηα δεδνκέλα απηά, θαη ελόςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ λένπ αζθαιηζηηθνύ λόκνπ, 

ρηιηάδεο εθπαηδεπηηθνί ζα ππνρξεσζνύλ ζε ζπληαμηνδόηεζε κε ηνπο όξνπο πνπ ζα 

επηβάιιεη ν λένο αζθαιηζηηθόο λόκνο, ζε αληίζεζε κε όινπο ηνπο ππόινηπνπο 

ππαιιήινπο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ είραλ ηε δπλαηόηεηα θαη έρνπλ ήδε αζθήζεη ην 

ζρεηηθό δηθαίσκα πξνιαβαίλνληαο ηα λέα κέηξα ! 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηήο ηεο αδηθίαο, 

δ ε η ν ύ κ ε 

λα αλαιάβεηε άκεζα πξσηνβνπιία λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο πνπ λα νξίδεη όηη 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ππνβάιινπλ (επεηδή έηζη ππνρξεώλνληαη λα πξάμνπλ) 

ηελ αίηεζε παξαίηεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, λα 

ζπληαμηνδνηεζνύλ κε ηνπο όξνπο ηνπ ηζρύνληνο απηή ηε ζηηγκή 

αζθαιηζηηθνύ θαζεζηώηνο θαη όρη κε απηνύο πνπ ζρεδηάδεηαη λα ςεθηζηνύλ ζην 

ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα.  

Δπίζεο δεηνύκε ην απηό λα ηζρύεη θαη γηα όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ 

έρνπλ θαηνρπξώζεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο θαη ζα ππνβάιινπλ δήισζε παξαίηεζεο όπνηε επηιέμνπλ ζην 

κέιινλ. Η ξύζκηζε απηή ζα απνηξέςεη αζξόα έμνδν κεγάινπ αξηζκνύ 

εθπαηδεπηηθώλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξνθαιέζεη επηπξόζζεηεο αλάγθεο ζε 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, ζε κηα πεξίνδν πνπ απηέο είλαη ήδε απμεκέλεο θαη ππάξρεη 

έληνλε δπζρέξεηα δηνξηζκνύ κνλίκσλ ή πξόζιεςεο αλαπιεξσηώλ. 

 

 

2. Κύζε ππαιιειηθήο ζρέζεο ζηηο 31 Απγνύζηνπ (ιήμε ζρνιηθνύ έηνπο) 

Οη δηνξηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξαγκαηνπνηνύληαη δηαρξνληθά ζην ηέινο 

Απγνύζηνπ. Δπνκέλσο, όηαλ ιύεηαη ε ππαιιειηθή ηνπο ζρέζε ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ζηηο 30 

Ινπλίνπ (εμαλαγθαζηηθά θαη όρη από επηινγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ), νη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα 

ράλνπλ έσο θαη έλα νιόθιεξν έηνο ππεξεζίαο, ιόγσ έιιεηςεο 1-2 κελώλ. 

Γηα ηελ απνθαηάζηαζε απηήο ηεο αδηθίαο, 

δ ε η ν ύ κ ε 

ε ζπληαμηνδόηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ αηηήζεσο ηνπο 

ζε όπνην ρξόλν απηνί επηιέγνπλ θαη επηζπκνύλ, ή αιιηώο, θαη αθνύ πθίζηαληαη 

κηα ππνρξεσηηθή ξύζκηζε αλεμάξηεηε ηεο βνπιήζεώο ηνπο, 

ε ιύζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο 

λα γίλεηαη κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο, ζηηο 31 Απγνύζηνπ θαη όρη 

λσξίηεξα (κε ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο), νπόηε ζα ζπκπιεξώλεηαη ν πιήξεο 

θύθινο ηνπ έηνπο ππεξεζίαο ηνπο. 
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3. Πξνζσξηλή ζύληαμε 

Σην πξνηεηλόκελν λνκνζρέδην πεξηέρεηαη κηα ζνβαξόηαηε αδηθία ζε βάξνο ησλ 

Δθπαηδεπηηθώλ αιιά θαη ησλ άιισλ δεκόζησλ ππαιιήισλ, όζνλ αθνξά ζηελ πξνζσξηλή 

ζύληαμε πνπ ζα ηνπο δίλεηαη γηα λα επηβηώζνπλ ζηνηρεησδώο κέρξη λα ιάβνπλ ηελ νξηζηηθή 

ηνπο ζύληαμε. Σπγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη όηη: 

Άξζξν 9. Πξνζσξηλή ζύληαμε 

1. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξ. ε΄ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 57Α ηνπ π.δ. 169/2007, αληηθαζίζηαηαη σο 

εμήο: 

«ε. Οη αλσηέξσ απνδνρέο δελ θαηαβάιινληαη 

- ζε πεξίπησζε πνπ γηα ηε ζεκειίσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο είλαη απαξαίηεηε ε 

πξνεγνύκελε αλαγλώξηζε ρξόλσλ αζθάιηζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή, ν ιόγνο 

ζεσξείηαη όηη εθιείπεη εθόζνλ, κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ, εθδνζεί ε απόθαζε αλαγλώξηζεο ρξόλνπ αζθάιηζεο, αθόκα θαη αλ ε 

εμαγνξά ηνπ ρξόλνπ απηνύ γίλεη ηκεκαηηθά κε παξαθξάηεζε ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ από ηελ 

δηθαηνύκελε ζύληαμε». 

Τα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη όηη εάλ έλαο εθπαηδεπηηθόο πξνρσξήζεη θέηνο ζε 

ζπληαμηνδόηεζε θαη γηα λα ζπκπιεξώζεη 35εηία ρξεηάδεηαη ε πξάμε αλαγλώξηζεο ησλ 

ρξόλσλ ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ ζεηείαο (ε νπνία δελ είλαη πιαζκαηηθή, αιιά πξαγκαηηθή 

δεκόζηα ππεξεζία) θαη, ελώ έθαλε αίηεζε αλαγλώξηζεο εδώ θαη 6 ρξόληα (από ην 2010) 

δελ έρεη εθδνζεί αθόκε ε πξάμε από ην ΓΚΙ (θάηη πνπ ζπκβαίλεη θαη γηα άιιεο 

πξνϋπεξεζίεο), ζα ζηεξεζεί ηελ πξνζσξηλή ζύληαμε, κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηε 

ζηνηρεηώδε επηβίσζή ηνπ ! 

Ζ ε η ν ύ κ ε 

ηελ απνθαηάζηαζε απηήο ηεο αδηθίαο κε απαινηθή ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ 

από ην ρέδην Μόκνπ θαη λα εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ ηα πξνβιεπόκελα από ηελ 

ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 

 

Γηα ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Κ.Σ.Ε.Ε. 

 

 


