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-         Α∆Ε∆Υ 
-         ΕΛΜΕ 

  
ΘΕΜΑ: Σχετικά µε την επιδότηση στην αγορά κατοικίας των εκπαιδευτικών στις
προβληµατικές περιοχές 
  
            Κύριοι Υπουργοί,        
             
            Με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 2085/1992 παρέχεται κίνητρο σε υπαλλήλους 
του ∆ηµοσίου που τοποθετούνται ή µετατίθενται σε υπηρεσίες προβληµατικών περιοχών, όπως 
αυτές καθορίσθηκαν µε την υπ' αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ. 50/2987/30-10-1992 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών. Ειδικότερα, το κίνητρο συνίσταται σε 
καταβολή ποσοστού 40% επί της αξίας αγοράς κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν οι 
υπάλληλοι µετά πενταετή παραµονή σε υπηρεσία προβληµατικής περιοχής ότι επιθυµούν να
παραµείνουν στην ίδια περιοχή για µια ακόµη δεκαετία και θα αγοράσουν κατοικία στην περιοχή
αυτή. 
            Παρά το ότι οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της δηµόσιας εκπαίδευσης είναι και αυτοί δηµόσιοι
υπάλληλοι και υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα για όσα θέµατα δεν προβλέπονται ειδικές
διατάξεις, δεν εφαρµόστηκε αυτή η διάταξη σε αυτούς. 
            Με την παρ. 48 του άρθ. 14 του Ν. 2817/2000 "εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' -78) ορίσθηκε ότι "η αληθής έννοια της παρ. 4 
του άρθρ. 64 του Ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 9 του Ν. 2085/1992, είναι ότι 
το κίνητρο αυτό ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της δηµόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων.  
            Με την υπ' αριθµ. 612/2001 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους ορίζεται
ότι: " η επιδότηση αγοράς κατοικίας για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
δηµόσιας εκπαίδευσης, που τοποθετούνται ή µετατίθενται σε σχολεία προβληµατικών περιοχών, 
ισχύει, κατά την οµόφωνη γνώµη του Τµήµατος, από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος της παρ. 4 
του άρθρ. 9 του Ν. 2082/1992". 
  
            Κατόπιν αυτών ζητάµε από εσάς να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και ρυθµίσεις, 
ώστε να ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς η επιδότηση αγοράς κατοικίας από την έναρξη
ισχύος του Ν. 2085/1992. 
  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  
  
  

Αντ. Αντωνάκος                                                      Γρ. Καλοµοίρης 
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