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ΠΡΟΣ: 

        τον Υπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη
 

        τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών  κ. Ν. Φαρµάκη 
        τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. ∆. Ρέππα 
        τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ρ. Σπυρόπουλο 
      τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Π.Ευθυµίου 
      τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων κ.Ν. Γκεσούλη 
      τα Κόµµατα της Βουλής των Ελλήνων 

  
  
Κοιν.: ΜΜΕ, ΕΛΜΕ 
  
  
Κύριοι Υπουργοί, 
Κυρίες/-οι Βουλευτές, 
  

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ, ενόψει της κατάθεσης και ψήφισης στη Βουλή του συνταξιοδοτικού και του 
ασφαλιστικού νοµοσχεδίου (του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντίστοιχα), επανέρχεται µε µια σειρά αιτήµατα του 
συνδικαλιστικού κινήµατος των καθηγητών, απαιτώντας την ικανοποίησή τους, µε την πεποίθηση πως 
είναι και ώριµα και δίκαια. 

Συγκεκριµένα προτείνουµε να συµπεριληφθούν στο υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο οι
παρακάτω ρυθµίσεις: 
  

1.        Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, µε υλοποίηση των ρεαλιστικών προτάσεων της 
οµοσπονδίας µας. (Επισυνάπτουµε σχετικό υπόµνηµα-τροπολογία). 

2.        Κατάργηση της διάταξης (ν. 3149/03 αρ. 13 παρ.20 εδ. α΄) που απαγορεύει τη 
συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Ζητάµε να 
καταργηθεί αυτή η διάταξη, γιατί περιορίζει το δικαίωµα των εκπαιδευτικών ως εργαζοµένων
να επιλέγουν το χρόνο της παραίτησής τους από την υπηρεσία. 

3.        Η στρατιωτική θητεία να αναγνωρίζεται αυτοδίκαια (χωρίς εξαγορά) ως χρόνος υπηρεσίας 
για την κύρια σύνταξη και για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα µετά τις 31-12-
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1997. Να καταργηθεί η σχετική διάταξη του νόµου.   
4.        Να επιστραφούν οι κρατήσεις για το επίδοµα των 176 ευρώ, για το 2003, αλλά και αυτές 

που έγιναν µέσα στο 2004, αφού και δεν αποδίδουν επιπλέον ποσά στη χορηγούµενη σύνταξη 
και είναι παράνοµες µε τον τρόπο που έγιναν στους εκπαιδευτικούς στους οποίους δεν
καταβλήθηκε το ποσό των 176 ευρώ, οι οποίοι δεν έχουν λάβει το επίδοµα αυτό, παρά τις 
επανειληµµένες υποσχέσεις κυβερνητικών εκπροσώπων. Οι κρατήσεις για τους εκπαιδευτικούς, 
έγιναν στο κίνητρο απόδοσης, στο οποίο σύµφωνα µε τον ν. 2470/97 και τον ν.3205/03 δεν 
γίνονται ασφαλιστικές κρατήσεις. (Επισυνάπτουµε σχετικό αναλυτικό υπόµνηµα). Στο πλαίσιο 
αυτό ζητάµε να απαλειφθεί η παρ.17 του άρθρου 2 του νοµοσχεδίου «Αναπροσαρµογή 
συντάξεων του ∆ηµοσίου  και άλλες διατάξεις», µε την οποία επιχειρείται η εκ των υστέρων 
νοµιµοποίηση των παράνοµων αυτών κρατήσεων. 

5.        Να απαλειφθεί η παρ. 5  του άρθρου 17 του νοµοσχεδίου «Ρύθµιση κανόνων Κοινωνικής 
Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που καθιερώνει 
νέα κράτηση 2 % στις πάσης φύσεως αµοιβές των ασφαλισµένων στο Ταµείο Επικουρικής 
Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ) πέραν των προβλεπόµενων,  χωρίς να 
προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση της επικουρικής σύνταξης από την αυξηµένη κράτηση. 
Να σηµειώσουµε ότι το "αυτοδιοικούµενο" ΤΕΑ∆Υ δεν έχει ερωτηθεί για τη σχετική ρύθµιση 
και δεν έχει εκφράσει γνώµη γι' αυτή παρά την πρόταση  που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι της 
Α∆Ε∆Υ µετά τη δηµοσιοποίηση των σχετικών ρυθµίσεων. Έτσι το υπουργείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων στη λογική του "αποφασίζουµε και διατάσσουµε" προχωράει χωρίς διάλογο και 
αιτιολόγηση σε νέο χαράτσι. 

6.        Να επιστραφούν οι αναδροµικές κρατήσεις του ΙΚΑ από το δώρο Χριστουγένων σε ποσό
176 ευρώ που έγιναν στους αναπληρωτές καθηγητές. Οι κρατήσεις αυτές είναι άδικες και 
παράνοµες. ∆εν προβλέπονται από καµιά διάταξη νόµου και στέρησαν από τους αναπληρωτές
καθηγητές το σύνολο σχεδόν του δώρου τους. Καταθέτουµε σχετικό υπόµνηµα, µε το αίτηµα να 
ανακληθεί η σχετική παράνοµη και παράλογη εγκύκλιος του ΙΚΑ και να επιστραφούν οι
κρατήσεις.  

7.        Να δοθεί νέα παράταση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ µε τους όρους που
ισχύουν στο ταµείο αυτό.  

  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                            Ο Γ. Γραµµατέας 

  

Αντ. Αντωνάκος                                       Γρ. Καλοµοίρης 
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