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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

στο σχέδιο νόµου του υπουργείου Δικαιοσύνης µε τίτλο «Μεταρρυθµίσεις αναφορικά µε τις 

σχέσεις γονέων και τέκνων και άλλα ζητήµατα οικογενειακού δικαίου» 

 

 

 

Θέµα: «Επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήµατος των εκπαιδευτικών που τέθηκαν σε 

διαθεσιµότητα το 2013» 

 

Α. Αιτιολογική έκθεση  

 

Τον Ιούλιο του 2013 περίπου 2.500 εκπαιδευτικοί της δηµόσιας επαγγελµατικής εκπαίδευσης, 

τοποθετήθηκαν σε διαθεσιµότητα µε βάση το ν. 4172/13, και επέστρεψαν στην υπηρεσία τον 

Ιούνιο του 2015 (Ν.4325/15). Οι εκπαιδευτικοί αυτοί εκτός από το βίωµα της άδικης 

διαθεσιµότητας, απώλεσαν και το 25% των αποδοχών τους για 23 περίπου µήνες, απώλειας 

που δεν αποκαταστάθηκε µέχρι σήµερα. Επιπλέον όµως αυτής της απώλειας, η διαθεσιµότητα 

έχει επίπτωση για όλη τους τη ζωή στις συντάξιµες αποδοχές τους.  

 

Συγκεκριµένα, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία (αρ. 8 του ν.4387/16), για να υπολογιστούν οι 

συντάξιµες αποδοχές όσων εκπαιδευτικών συνταξιοδοτούνται, υπολογίζεται ο µέσος όρος του 

βασικού µισθού (µαζί µε το χρονοεπίδοµα όταν αυτό χορηγούνταν) όλων των µηνών από το 2002 

µέχρι τη σύνταξη. Επειδή οι εκπαιδευτικοί αυτοί, για 23 µήνες αµείβονταν µε το 75% των 

αποδοχών τους, επηρεάζεται αρνητικά ο τελικός µέσος όρος (ΜΟ) των συντάξιµων αποδοχών 

τους, άρα και το ποσό της σύνταξή τους.  

 

Για λόγους στοιχειώδους δικαιοσύνης και µερικής, έστω, αποκατάστασης της βλάβης που 

υπέστησαν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί, η νοµοθετική ρύθµιση - τροπολογία που προτείνεται 

προβλέπει ότι για τους εκπαιδευτικούς και όσους άλλους δηµοσίους υπαλλήλους τέθηκαν σε 

διαθεσιµότητα µε το ν.4172/13 και προκειµένου για την εξαγωγή του ΜΟ των συντάξιµων 

αποδοχών τους, οι µήνες που ευρίσκοντο σε διαθεσιµότητα να υπολογίζονται µε τις αποδοχές 

του Ιουνίου 2013, ο οποίος ήταν ο τελευταίος µήνας εργασίας τους προτού να τεθούν σε 

διαθεσιµότητα.  
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Β. Προτεινόµενη διάταξη 

 

Άρθρο …… 

 

Στο τέλος των παραγράφων 2α και 3 του άρθρου 8 του ν.4387/16, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο 

ως εξής:  

 

«για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης των δηµοσίων 

υπαλλήλων, που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το ν.4172/13, ως µηνιαίες αποδοχές 

των µηνών που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα, λογίζονται οι αποδοχές του µηνός 

Ιουνίου του έτους 2013. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την δηµοσίευση του 

ν.4387/16 στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως (12-05-2016)». 

 

Αθήνα, 19/5/2021 
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Ξανθόπουλος Θεόφιλος 

Τζούφη Μερόπη 

 


