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Θέμα: « Ασφαλιστική τακτοποίηση εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας ». 
 
        Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
        Με το έγγραφό μας αυτό ως Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Δασκάλων Αποφοίτων της 
Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.) Ν. Ροδόπης – Ν. Έβρου θέτουμε το 
παρακάτω θέμα προς επίλυση του.  Σας στέλνουμε το παρακάτω  θέμα, που απασχολεί  τα Μέλη του 
Συλλόγου μας και ζητούμε την προσοχή σας και την θετική αντιμετώπισή τους από το Υπουργείο:     
  

Με την παρούσα σας εκθέτουμε ένα χρόνιο ζήτημα που υφίσταται σε περιπτώσεις 
μουσουλμάνων συναδέλφων εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσία, ως αναπληρωτές, 
κατά την περίοδο 1982-1993, στα πλαίσια του Μειονοτικού Προγράμματος, χωρίς να έχουν 
διενεργηθεί κρατήσεις υπέρ σύνταξης στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα (τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) για την 
ανωτέρω περίοδο απασχόλησης. 
 Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω εκπαιδευτική προϋπηρεσία έχει αναγνωριστεί σε μισθολογικό 
και βαθμολογικό επίπεδο, για την μισθολογική και την βαθμολογική εξέλιξη των εν λόγω 
εκπαιδευτικών, αλλά δεν δύναται να αξιοποιηθεί ως συντάξιμος χρόνος από τον φορέα 
συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών του Δημοσίου (τ. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους). 
 Κατά συνέπεια, για να μπορέσει να προσμετρηθεί ο ανωτέρω χρόνος υπηρεσίας ως 
συντάξιμος, πρωτίστως, ως θεμελιωτικός του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, οι εν λόγω 
εκπαιδευτικοί θα κληθούν να καταβάλλουν υπέρογκα ποσά στον φορέα συνταξιοδότησης, τόσο 
εξαιτίας του υπέρμετρου ποσού της εισφοράς εξαγοράς που ισχύει με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 
γενικά για τις αναγνωρίσεις  - εξαγορές χρόνων όσο και του πολύ μεγάλου – ασφαλιστικά ακάλυπτου 
-  χρονικού διαστήματος που αφορά των καθένα.  
 Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι πολλοί συνάδελφοι έχουν από δύο (2) έως επτά (7) 
ασφαλιστικά ακάλυπτα χρόνια υπηρεσίας και άλλοι από δύο (2) έως δέκα (10) μήνες υπηρεσίες- 
ασφαλιστικά ακάλυπτους. Οι περιπτώσεις συνταξιοδότησης που μπορεί να τύχει εφαρμογής η 
αξιοποίηση του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας είναι πλείστες και αφορούν τόσο την συμπλήρωση της 
35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας για την πλήρη σύνταξη όσο και την συμπλήρωση 25ετούς συντάξιμης 
υπηρεσίας κατά τα έτη 2011 και 2012 με την διάταξη του ανηλίκου τέκνου. 
 Συνεπώς καθίσταται ανέφικτη η συνταξιοδότηση των εν λόγω συναδέλφων λόγω της μη 
δυνατότητας αξιοποίησης του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας,  οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση και 
δεν δύνανται να ανταποκριθούν στην καταβολή των ζητούμενων ποσών εξαγοράς, λόγω και της 
γενικότερης οικονομικής συγκυρίας που βρίσκεται η χώρα. 
 Σημειωτέον ότι μέχρι στιγμής έχουν συνταξιοδοτηθεί αρκετοί συνάδελφοι μας, εξαιτίας του 
ότι το έλλειμμα ασφάλισης τους συνίστατο μόνο σε κάποιους μήνες. Ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα 
εστιάζεται σε συναδέλφους που προσέφεραν εκπαιδευτική υπηρεσία κατά την περίοδο 1983-1993, 
κατά την οποία, όπως γνωρίζετε, δεν είχαν πραγματοποιηθεί μόνιμοι διορισμοί…. 
 Για τους λόγους αυτούς και επειδή αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας να μεριμνά για την 
ουσιαστική πραγμάτωση της έννοιας του Κράτους Δικαίου, σε ζητήματα τα οποία θίγουν έννομα 
συμφέροντα πολιτών, χωρίς να συντρέχει ευθύνη των τελευταίων, θέτουμε εις γνώσιν τα παραπάνω 
και ζητούμε να προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες που απαιτούνται για την νομοθετική ρύθμιση 
με σκοπό την τακτοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών του Δημοσίου, ως εργοδότη, προς τους 
αρμοδίους ασφαλιστικούς φορείς και άρα την δυνατότητα αξιοποίησης  του ανωτέρω χρόνου 
υπηρεσίας, με σκοπό την συνταξιοδότηση. 
      Κύριε Υπουργέ, 
             Γνωρίζουμε ότι το σύνολο των υποχρεώσεών σας, σας επιβάλλουν ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα 
βεβαρυμμένο. Ελπίζουμε ότι κι εσείς θα επιθυμούσατε την πραγματοποίηση προσωπικής 
επικοινωνίας με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σε ημερομηνία που θα προκρίνατε ώστε 
να συζητήσουμε το θέμα και βρεθεί  η καλύτερη λύσει .   
            
          Θεωρούμε δεδομένο το ενδιαφέρον σας για την προώθηση και επίλυση του αίτημά μας. 



                             Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
  

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμό 

                          


