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ΠΡΟΣ: 

τα ∆.Σ. των 
ΕΛΜΕ 

  

  

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Για την καλύτερη ενηµέρωσή σας αποστέλλουµε το κείµενο της τροπολογίας, που αφορά στο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαιδευτικών Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης, όπως αυτή 
ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.  

  

  

  

  

  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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Οι νέες ρυθµίσεις για το ασφαλιστικό των εκπαιδευτικών, 

όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή  

…3. Στο τέλος του άρθρου 12 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων
προστίθεται παράγραφος 17, ως εξής: 

"17. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που έχουν διορισθεί µε βάση την επετηρίδα και απολύονται από την
υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 2003 και εφεξής, λόγω συµπλήρωσης του ορίου ηλικίας 
που προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 156 του ν. 
2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α') και δεν συµπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγµατική
συντάξιµη υπηρεσία, αναγνωρίζεται ως συντάξιµος από το ∆ηµόσιο και χρόνος 
αναµονής διορισµού µέχρι πέντε έτη και µέχρι τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς
πραγµατικής συντάξιµης υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός που αναγνωρίζεται ως συντάξιµος 
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ορίζεται σε ένα έτος για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία το έτος 2003, αυξανόµενος 
κατά ένα έτος για καθένα από τα επόµενα έτη αποχώρησης του υπαλλήλου και µέχρι
πέντε έτη για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία το έτος 2007 και µετά και για την 
αναγνώρισή του καταβάλλονται από τους ίδιους οι ασφαλιστικές εισφορές που
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδικα αυτού". 

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων προστίθεται εδάφιο, ως εξής: 

“Ειδικά, για εκπαιδευτικούς λειτουργούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας που
συµπληρώνουν τριάντα (30) έτη υπηρεσίας και αποχωρούν από την υπηρεσία για
οποιονδήποτε λόγο και δεν εµπίπτουν στις προαναφερόµενες περιπτώσεις του άρθρου
αυτού, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει µε τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας 
για όσους έχουν προσληφθεί µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1982 και µε τη συµπλήρωση του 60ού

έτους της ηλικίας για όσους προσλαµβάνονται από 1ης Ιανουαρίου 1983 και µετά ”.  
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