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1. Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.

Θϋμα: Aποκατϊςταςη τησ αδικύασ ςε βϊροσ των προσ ςυνταξιοδότηςη
εκπαιδευτικών
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ϋχει αναδεύξει, κατ’ επανϊληψη, την τερϊςτια αδικύα που
υφύςτανται οι εκπαιδευτικού ςε ςχϋςη με τουσ υπόλοιπουσ υπαλλόλουσ του
δημόςιου τομϋα εξ αιτύασ των χρονικών περιοριςμών που διϋπουν το καθεςτώσ
του δικαιώματοσ υποβολόσ αύτηςησ παραύτηςησ για τη ςυνταξιοδότηςό τουσ
(κϊτι που δεν υφύςταται ςτον υπόλοιπο δημόςιο τομϋα όπου οι υπϊλληλοι
υποβϊλλουν ελεύθερα αύτηςη οποιαδόποτε ςτιγμό).
Οι εκπαιδευτικού, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθ. 148 του Υπαλληλικού
Κώδικα (Ν. 3528/2007) που ιςχύουν αυτό τη ςτιγμό, υποβϊλλουν την αύτηςό
τουσ το τελευταύο δεκαόμερο του Απριλύου και η υπαλληλικό ςχϋςη λύνεται
αυτοδύκαια με το τϋλοσ του διδακτικού ϋτουσ, ςτισ 30/6, που θεωρεύται η
τελευταύα ημϋρα εργαςύασ και τακτικόσ μιςθοδοςύασ. Φϋτοσ, λόγω Πϊςχα, η
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ μετατύθεται ςτισ 4/5/2016.
Η παραπϊνω ϊνιςη αντιμετώπιςη γύνεται τραγικϊ ϊδικη κατϊ τη φετινό
χρονιϊ, αφού ςε λύγεσ ημϋρεσ ςχεδιϊζεται να ψηφιςτούν νϋεσ ρυθμύςεισ
διϊλυςησ του αςφαλιςτικού που θα επιφϋρουν ακόμη μεγαλύτερεσ μειώςεισ
ςτισ ςυντϊξιμεσ αποδοχϋσ. Έτςι χιλιϊδεσ εκπαιδευτικού θα υποχρεωθούν, με
τον εξαναγκαςμό τησ πολιτεύασ, ςε ςυνταξιοδότηςη με τουσ όρουσ που θα

επιβϊλλει το νϋο νομικό πλαύςιο, κϊτι που δε θα ςυμβεύ με τουσ υπόλοιπουσ
υπαλλόλουσ του δημόςιου τομϋα.
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θεωρεύ πωσ η αδικύα αυτό μπορεύ και επιβϊλλεται να
αποτραπεύ. Εύναι επιτακτικό η ανϊγκη να υπϊρξει, ϊμεςα, νομοθετικό ρύθμιςη
που θα ορύζει ότι οι εκπαιδευτικού που θα υποβϊλλουν (επειδό ϋτςι
υποχρεώνονται να πρϊξουν) την αύτηςη παραύτηςησ μϋχρι τη λόξη τησ
προθεςμύασ πρόκειται να ςυνταξιοδοτηθούν με τουσ όρουσ του ιςχύοντοσ αυτό
τη ςτιγμό αςφαλιςτικού καθεςτώτοσ και όχι με αυτούσ που ςχεδιϊζεται να
ψηφιςτεύ ςτο αμϋςωσ επόμενο χρονικό διϊςτημα.
Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να ςτηρύξει το αύτημϊ μασ και να παρϋμβει προσ τα
αρμόδια Υπουργεύα. Το ύδιο ζητϊμε να πρϊξει και η πολιτικό ηγεςύα του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. ςτηρύζοντασ τουσ εκπαιδευτικούσ που αδικούνται κατϊφορα.
Παρϊλληλα, με όλουσ τουσ εργαζόμενουσ ςτο δημόςιο και ιδιωτικό τομϋα,
το ΔΣ τησ ΔΟΕ, ςυνεχύζει τον αγώνα για ανατροπό του νϋου αςφαλιςτικού
ςχεδύου - λαιμητόμου.

