
Ο.Λ.Μ.Ε. 

Ερµού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 010 32 30 073 - 32 21 255 

FAX: 010 33 11 338 - 32 27 382 Αθήνα, 17/10/02 

Α.Π.:1099 

ΠΡΟΣ: 

τον Υπουργό Οικονοµίας 
και  

Οικονοµικών 

κ. Ν. 
Χριστοδουλάκ

τον Υφυπουργό 
Οικονοµίας και  

Οικονοµικών  

κ. Γ. Φλωρίδη 

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 

τα Κόµµατα της Βουλής 
των  

Ελλήνων 
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ΘΕΜΑ: Προσθήκη – τροπολογία στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου “Τροποποίηση και 
συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις” 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κύριοι Υφυπουργοί, 

Κύριοι και κυρίες Βουλευτές 

Όπως γνωρίζετε, το αίτηµα όλων των εκπαιδευτικών είναι να έχουν δικαίωµα συνταξιοδότησης στα
30 χρόνια υπηρεσίας µε πλήρη σύνταξη. 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του υπό συζήτηση σχεδίου νόµου “Τροποποίηση και 
συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις”, αναγνωρίζεται η 
ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού και η µεγάλη σηµασία που έχει στην
παρεχόµενη εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα (µε 30 χρόνια υπηρεσίας 
σε ηλικία 55 ή 60 ετών). Έτσι θα επιτευχθεί και ο στόχος της ανανέωσης του εκπαιδευτικού
δυναµικού, µε όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που αυτό θα έχει στη δηµόσια εκπαίδευση. 

Επίσης, αναγνωρίζεται από την εισηγητική έκθεση της προτεινόµενης ρύθµισης ότι "οι 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παραµένουν αδιόριστοι – χωρίς δική 
τους ευθύνη – για πολλά χρόνια µε αποτέλεσµα να συµπληρώνουν τα κατά περίπτωση αναγκαία
προς συνταξιοδότηση χρόνια υπηρεσίας σε µεγάλη ηλικία (65 ή και 67 ετών). Όµως, η διδασκαλία 
σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σ΄ αυτήν την ηλικία αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού
και εκπαιδευτικού έργου, ενός έργου το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο και σηµαντικό".  

Αλλά λόγω της µειωµένης σύνταξης που δικαιούνται οι αποχωρούντες εκπαιδευτικοί στην
τριακονταετία (30/35), ο αριθµός των εκπαιδευτικών που θα κάνουν χρήση της παραπάνω διάταξης 
θα είναι µικρός, γεγονός που θα έχει περιορισµένα αποτελέσµατα και στον επιδιωκόµενο στόχο της
σχετικής διάταξης του νοµοσχεδίου. 

Με την προτεινόµενη προσθήκη – τροπολογία από την ΟΛΜΕ, παρέχεται η δυνατότητα στους 
εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν µέχρι και 5 έτη ως συντάξιµη πραγµατική υπηρεσία. Με αυτόν τον 
τρόπο θα υλοποιηθούν περισσότερο οι αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση της
διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 5. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουµε την παρακάτω προσθήκη – τροπολογία και ζητάµε 
από σας να αντιµετωπίσετε µε θετικό τρόπο το αίτηµα όλων των εκπαιδευτικών. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 

Στην παρ. 4 του άρθρ. 5 του σχεδίου νόµου “Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής
νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις” προστίθεται εδάφιο ως εξής:  

“Στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που έχουν 30 
χρόνια υπηρεσίας αναγνωρίζονται µέχρι και 5 έτη ως συντάξιµη πραγµατική δηµόσια 
υπηρεσία. Για την αναγνώρισή τους καταβάλλεται από τους ίδιους το ήµισυ των
ασφαλιστικών εισφορών του εισαγωγικού µισθολογικού κλιµακίου και µόνο του
ασφαλισµένου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών συντάξεων”. 

  

  Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί σκόπιµο να συναντηθεί µαζί σας για να συζητήσει το παραπάνω θέµα. 
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Αναµένουµε την απάντησή σας.  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 

κ.α.α. Ο Ειδικός Γραµµατέας 

  

  

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μανιάτης
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