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Θϋμα: Τερϊςτια αναςτϊτωςη για τουσ προσ ςυνταξιοδότηςη εκπαιδευτικούσ
Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κατ’ επανϊληψη ϋχει διατυπώςει αιτόματα για την ϊρςη τησ
αδικύασ που υφύςτανται οι εκπαιδευτικού εξ αιτύασ του γεγονότοσ ότι δεν
μπορούν να υποβϊλουν αύτηςη για ςυνταξιοδότηςη όποτε το επιθυμούν (ςε
αντύθεςη με τουσ υπόλοιπουσ δημόςιουσ υπαλλόλουσ) αλλϊ εύναι
αναγκαςμϋνοι να περιμϋνουν τη λόξη του διδακτικού ϋτουσ. Το ζότημα θύχτηκε
από τη Δ.Ο.Ε. και ςτην επιτροπό μορφωτικών υποθϋςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ
ςυνεδρύαςησ που αφορούςε το ςχϋδιο νόμου για την Έρευνα.
Στισ 22 Απριλύου 2016 με το ϋγγραφό τησ αρ. 587 η Δ.Ο.Ε. τόνιςε ότι: «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 αυτή τη στιγμή ασφαλιστικού
καθεστώτος και όχι με αυτούσ που ςχεδιϊζεται να ψηφιςτεύ ςτο αμϋςωσ επόμενο
χρονικό διϊςτημα».

Το παραπϊνω αύτημα υιοθετόθηκε τελικϊ από την κυβϋρνηςη και η
ικανοπούηςό του όρθε με τη μορφό τροπολογύασ ςτο Ν. 4387 /16, η οπούα
αναφϋρει ςυγκεκριμϋνα :
Στο ϊρθρο 6 του ν.4387/2016 (Α΄ 85) προςτύθεται παρϊγραφοσ 5, ωσ
ακολούθωσ: «5. Ειδικϊ οι εκπαιδευτικού, οι οπούοι υπϊγονται ςτο πεδύο
εφαρμογόσ τησ περύπτωςησ β΄ τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 33 του
ν.4386/2016 (Α΄ 83) και η πρϊξη ςυνταξιοδότηςόσ τουσ εκδύδεται την επομϋνη
τησ λόξησ του ςχολικού ϋτουσ 2015-2016, δεν υπϊγονται ςτισ διατϊξεισ του
παρόντοσ νόμου και ο χρόνοσ παραμονόσ τουσ ςτην υπηρεςύα λογύζεται ωσ
ςυντϊξιμοσ. Καταληκτικό ημερομηνύα του δικαιώματοσ ανϊκληςησ των
αιτόςεων παραύτηςησ των εκπαιδευτικών του προηγούμενου εδαφύου ορύζεται
η 3η.06.2016».
Τισ τελευταύεσ, όμωσ, ημϋρεσ ϋχει δημιουργηθεύ πολύ μεγϊλη αναςτϊτωςη
ςτουσ εκπαιδευτικούσ εξ αιτύασ απαντόςεων που, από ϋλλειψη γνώςησ και
ενημϋρωςησ, δύνουν υπϊλληλοι του Γενικού Λογιςτηρύου του Κρϊτουσ ςε
αντύθετη κατεύθυνςη με την ψηφιςμϋνη τροπολογύα λϋγοντασ ότι ο χρόνοσ
μετϊ τισ 4-5-2016 δε λογύζεται ωσ ςυντϊξιμοσ και ότι ιςχύουν οι διατϊξεισ του Ν.
4386/16. Αναφϋρεται, μϊλιςτα, ςε δημοςιεύματα ότι οι υπϊλληλοι αυτού
γνωμοδοτούν χαρακτηρύζοντασ την τροπολογύα που αφορϊ τουσ
εκπαιδευτικούσ… αντιςυνταγματικό.
Επειδό το ζότημα εύναι εξαιρετικϊ ςοβαρό, αφορϊ τη ζωό ςυναδϋλφων που
ϋχουν προςφϋρει επύ δεκαετύεσ ςτην εκπαύδευςη και για μια ακόμη φορϊ
βρύςκονται ςε αναςτϊτωςη και αγωνύα εξ αιτύασ του πρόχειρου τρόπου με τον
οπούο αντιμετωπύζονται από την κυβϋρνηςη τόςο ςοβαρϊ θϋματα και τησ
ϊγνοιασ ό και αλαζονεύασ, ακόμη, κϊποιων υπαλλόλων, το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. καλεύ
τον Υπουργό Παιδεύασ να παρϋμβει αναλαμβϊνοντασ τισ απαραύτητεσ
πρωτοβουλύεσ ώςτε να ςταματόςει τώρα το βϊρβαρο αυτό παιχνύδι ςε βϊροσ
των ςυναδϋλφων μασ.

