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Ενόψει της επανακατάθεσης του νοµοσχεδίου «Αύξηση συντάξεων του ∆ηµοσίου 
από το 2007 και άλλες διατάξεις», σας καταθέτουµε τις τεκµηριωµένες προτάσεις της 
οµοσπονδίας µας για 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 εν λόγω νοµοσχέδιο ως τροπολογίες οι 
παρακάτω ρυθµίσεις: 

√ Πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς µε 30 χρόνια ασφάλισης, µε βάση τις 
ρεαλιστικές προτάσεις της οµοσπονδίας µας.  

√ Να ενταχθεί στις συντάξιµες αποδοχές το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης. 
√ Κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  
√ Κατάργηση του χρονικού ορίου της διετίας για την αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ 
Αναλυτικότερα:  
1.  Πλήρης σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας 

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

Η Κυβέρνηση το 2002, αναγνωρίζοντας ενµέρει αυτή την ιδιαιτερότητα των 
εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση σε κατατεθείσα προσθήκη – 
τροπολογία στο σχέδιο νόµου: «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής 
νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις», τοποθετήθηκε ως εξής:  

«Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
διορίζονται κατά κανόνα σε µεγάλη ηλικία µε αποτέλεσµα να συµπληρώνουν το κατά 
περίπτωση όριο ηλικίας συνταξιοδότησης σε µεγάλη ηλικία (65 ή και 67 ετών). Επειδή η 
διδασκαλία σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε αυτή την ηλικία 



αποβαίνει σε βάρος του διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου µε τις προτεινόµενες διατάξεις 
παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω εκπαιδευτικούς που έχουν συµπληρώσει τριακονταετή 
πραγµατική συντάξιµη υπηρεσία να λαµβάνουν σύνταξη, όσοι µεν έχουν διορισθεί µέχρι 
31/12/1982 µετά τη συµπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους, όσοι δε έχουν διορισθεί από 
την 1/1/1983 και εφεξής µετά τη συµπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους». 
 Με το αιτιολογικό αυτό προχώρησε, µε την ψήφιση του Ν. 3075/5-12-2002, σε µια 
προσθήκη τροπολογία (Άρθρο 5 παρ. 4) που έχει ως εξής: 

“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 εκπαίδευσης 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 60ου  έτους της ηλικίας για όσους προσλαµβάνονται από 1 
Ιανουαρίου 1983 και µετά»”.  

Με τη διάταξη αυτή, λοιπόν, αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος 
του εκπαιδευτικού και η µεγάλη σηµασία που έχει για την παρεχόµενη εκπαίδευση, οι 
εκπαιδευτικοί να συνταξιοδοτούνται νωρίτερα (µε 30 χρόνια υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 
ετών). Έτσι, µε βάση την εισηγητική έκθεση του νόµου, θα γίνονταν εφικτός και ο στόχος 
της ανανέωσης του εκπαιδευτικού δυναµικού, µε όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που αυτό 
θα είχε στη δηµόσια εκπαίδευση. 

Όµως λόγω της µειωµένης σύνταξης που δικαιούνται οι αποχωρούντες 
εκπαιδευτικοί στην τριακονταετία (30/35), η χρήση της διάταξης αυτής, όπως έχει ήδη 
διαπιστωθεί, είναι περιορισµένη, γεγονός που ακυρώνει τον επιδιωκόµενο στόχο του 
νοµοθέτη, που είναι η ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναµικού. 

Ιδιοµορφίες και ιδιαιτερότητες του επαγγέλµατος των εκπαιδευτικών 
Το γεγονός πως η πολιτεία πρέπει να αντιµετωπίσει µε τη δέουσα ευαισθησία το 

πρόβληµα της συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών το αποδεικνύουν µια σειρά από σοβαροί 
λόγοι οι οποίοι συνηγορούν σε αυτό.  

Τέτοιοι λόγοι είναι: 
Α. Το γηρασµένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Λόγω του προβλήµατος της 

παρατεταµένης αδιοριστίας των τελευταίων 25 χρόνων οι εκπαιδευτικοί διορίζονται σε 
µεγάλη, κατά µέσον όρο, ηλικία. Το 1997 για τους εκπαιδευτικούς της ∆.Ε. ο µέσος όρος 
ηλικίας διορισµού όλων των ειδικοτήτων είχε διαµορφωθεί περίπου στα 36 χρόνια. Από την 
άλλη, είναι καταγεγραµµένη η απαίτηση των µαθητών/-τριών, των γονιών τους, αλλά και 
της κοινωνίας για νεότερο εκπαιδευτικό προσωπικό. Όπως προκύπτει από τα πρακτικά 
όλων των συνόδων της Βουλής των Εφήβων, απαίτηση των µαθητών/-τριών είναι να έχουν 
δασκάλους µικρότερης ηλικίας. Ο µεγάλος χρόνος αναµονής µέχρι το διορισµό έχει ως 
αποτέλεσµα να συµπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί τα κατά περίπτωση αναγκαία προς 
συνταξιοδότηση χρόνια υπηρεσίας σε µεγάλη ηλικία (65 ή και 67 ετών). Όµως, η διδασκαλία 
σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε αυτή την ηλικία αποβαίνει σε βάρος του 
διδακτικού και εκπαιδευτικού έργου, ενός έργου που είναι εξαιρετικά σύνθετο και 
σηµαντικό, γεγονός που αναγνωρίζεται και στην εισηγητική έκθεση του ν.3075/02. 
 Β. Η καταπολέµηση της ανεργίας. Η άµεση συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών 
µεγάλης ηλικίας θα βοηθήσει στην ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναµικού και στην 
άµβλυνση του προβλήµατος της ανεργίας µεταξύ των νέων – εν δυνάµει συναδέλφων.  
 Γ. Η επιµόρφωση στις νέες τεχνολογίες. Όλοι αναγνωρίζουν τη σηµασία της 
εφαρµογής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την αναγκαιότητα αντίστοιχα για την 



επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε αυτές. Σύµφωνα, όµως, µε διεθνείς έρευνες και µελέτες, 
ο άνθρωπος δεν είναι επιδεκτικός µάθησης των νέων τεχνολογιών µετά την ηλικία (µ.ό.) των 
54 ετών. (Γι’ αυτό µια σειρά από οργανισµούς και επιχειρήσεις δεν επενδύουν πάνω στην 
επιµόρφωση του προσωπικού τους, όταν πλησιάζει αυτό χρονικό όριο ηλικίας).  

∆. Η πτώση απόδοσης του διδακτικού έργου και η εργασιακή εξάντληση του 
εκπαιδευτικού.  

Σύµφωνα µε ευρωπαϊκές έρευνες, ο δείκτης απόδοσης των εκπαιδευτικών ως προς 
την διδακτική πράξη πίπτει µετά την ηλικία (µ.ό.) των 56 ετών. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι παρατηρείται µια επιβάρυνσή τους λόγω κόπωσης, συνθηκών εργασίας και δηµιουργίας 
ενίοτε ψυχολογικών προβληµάτων.   

Επισηµαίνουµε ότι, σύµφωνα µε επιστηµονικές έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί 
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, οι εκπαιδευτικοί, υπόκεινται περισσότερο από άλλες 
επαγγελµατικές οµάδες στον κίνδυνο της επαγγελµατικής εξάντλησης/εξουθένωσης 
(professional burn out), µε αποτέλεσµα να µειώνεται η απόδοση πολλών εκπαιδευτικών µε 
την πάροδο του χρόνου. Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία, οι κυριότεροι παράγοντες 
που διακρίνουν την επαγγελµατική εξουθένωση είναι η συναισθηµατική εξάντληση, που 
εκδηλώνεται µε µια αίσθηση ψυχικής κόπωσης, η αποπροσωποποίηση, που εκφράζεται µε 
την αποµάκρυνσή τους από τα παιδιά, και η έλλειψη προσωπικών επιτευγµάτων, που 
εκδηλώνεται µε τη µείωση της απόδοσής τους. 
 Ε. Το µικρό ποσοστό διευθυντικών θέσεων. Το ποσοστό των κάθε είδους 
διευθυντικών θέσεων καθώς και των θέσεων Σχολικών Συµβούλων στο χώρο της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν ξεπερνά το 9% επί του συνόλου των πάσης φύσεως 
υπηρετούντων εκπαιδευτικών στη ∆.Ε., ενώ σε άλλους κλάδους του ∆ηµοσίου οι 
∆ιευθυντικές θέσεις φθάνουν µέχρι και το 35% επί του συνόλου των υπηρετούντων.  

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 
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 του ν.3075/02. 
 Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουµε την παρακάτω προσθήκη – 
τροπολογία και ζητάµε από εσάς να αντιµετωπίσετε µε θετικό τρόπο το αίτηµα όλων των 
εκπαιδευτικών. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ 
Στην παρ. 4 του άρθρ. 5 του νόµου 3075/02, «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». 
 

2. Να ενταχθεί στις συντάξιµες αποδοχές το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης. 
Σε συνάρτηση µε την αναγνώριση από την Πολιτεία των ιδιαιτεροτήτων του 

εκπαιδευτικού επαγγέλµατος, αλλά και σε συνέχεια των όσων αναλύσαµε παραπάνω, ζητάµε 
να ενταχθεί στις  συντάξιµες αποδοχές το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης. Επίδοµα 
που ακριβώς έχει δοθεί στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης για το ιδιαίτερο έργο που επιτελούµε. Να σηµειώσουµε δε πως το επίδοµα αυτό 



έχει ήδη ενσωµατωθεί, και ορθά, στις συντάξιµες αποδοχές των εκπαιδευτικών στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (ν.3075/02 αρ. 10) . 

Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία- προσθήκη στην παρ. 4 του άρθρου 4 του 
υπό κατάθεση-ψήφιση νοµοσχεδίου: 

«Μετά την περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κ.Π.Σ.Σ., όπως ισχύει, προστίθεται από 1 
Ιανουαρίου 2008 περίπτωση ια΄, ως εξής: 

«ια) για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης το επίδοµα 
εξωδιδακτικής απασχόλησης της παρ. Α3 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003». 

 
3. Κατάργηση της διάταξης που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.  
Στο άρθρο 13 παρ. 20 εδάφ. α του ν. 3149/03 προβλέπεται ότι: «Παραιτήσεις 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη 
διάρκεια του διδακτικού έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννοµα αποτελέσµατα 
από την επόµενη της λήξης του διδακτικού έτους». Επαναφέρθηκε έτσι µε το νόµο αυτό µια 
διάταξη η οποία, όταν είχε θεσµοθετηθεί παλαιότερα, συνάντησε την αντίδραση του κλάδου 
µας και η ίδια η τότε κυβέρνηση µετά από ένα χρονικό διάστηµα την κατήργησε. Ζητάµε να 
καταργηθεί η διάταξη αυτή (ν. 3149/03 αρ. 13 παρ. 20 εδ. α΄), που απαγορεύει τη 
συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, γιατί µε 
αυτό τον τρόπο περιορίζεται το δικαίωµα των εκπαιδευτικών ως εργαζοµένων να 
αποχωρούν από την υπηρεσία όταν το επιθυµούν.  

Είναι ένα πρόβληµα που έχουµε επανειληµµένα θέσει στην ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας και έχουµε λάβει υποσχέσεις για τη ρύθµισή του. Νοµίζουµε πως ήρθε πλέον η 
ώρα να ρυθµιστεί γι΄αυτό επανακαταθέτουµε την δική µας πρόταση για να συµπεριληφθεί 
ως τροπολογία στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο.  

Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία – προσθήκη:  
«Καταργείται η διάταξη του εδ. α΄ της παρ. 20 του άρθρ. 13 του ν.3149/03».  
 

4. Κατάργηση του χρονικού ορίου της διετίας για την αναγνώριση της 
προϋπηρεσίας στο ΤΠ∆Υ 
Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται εντός διετίας από το µόνιµο διορισµό 

τους να υποβάλλουν στο ΤΠ∆Υ αίτηση αναγνώρισης της ενδεχόµενης προϋπηρεσίας τους 
στο ∆ηµόσιο, ως αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι. Οι παλαιότεροι δε πλέον έχουν χάσει αυτό το 
δικαίωµα. Ζητάµε να καταργηθεί το χρονικό αυτό όριο για την αναγνώριση και να είναι 
δυνατή η αναγνώριση, όπως και στα άλλα ταµεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εργασιακού βίου. 

 
 

 


