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Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
Αθήνα, 21-8-2013
Αριθµ. Πρωτ.: 267
ΠΡΟΣ :
- τους Υπουργούς Παιδείας και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης
- τον Υφυπουργό Παιδείας
- τον Συνήγορο του Πολίτη
ΚΟΙΝ :
- στις Περ/κές ∆/σεις Εκπ/σης, στις ∆.∆.Ε.
- στα Σχολεία της Τ.Ε.Ε., στις Ε.Λ.Τ.Ε.Ε., στους Εκπαιδευτικούς, στα Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: Εξαίρεση εκπαιδευτικών από τη διαθεσιµότητα
Με το άρθρο 82 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167, τ.Α΄/23-7-2013), καταργήθηκαν ειδικότητες
εκπαιδευτικών (παρ. 1). Το προσωπικό των καταργουµένων ειδικοτήτων τέθηκε σε
διαθεσιµότητα από τις 22-7-2013 (παρ. 2), εξαιρούµενων όσων εµπίπτουν στους όρους και
προϋποθέσεις συγκεκριµένων κατηγοριών (παρ. 3).
Στις ως άνω προϋποθέσεις εξαίρεσης αναφέρονται επί λέξει:
«Κατ’ εξαίρεση της προηγούµενης παραγράφου, δεν τίθεται σε διαθεσιµότητα:
α) …….., β) υπάλληλος του οποίου ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην
κατηγορία των εξαρτωµένων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια
εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ και συνοικεί µε αυτόν, έχει αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον 67%,
γ) υπάλληλος, ο οποίος, δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως, ασκεί κατ’
αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου, που συνοικεί µε αυτόν και ανήκει στην
κατηγορία των εξαρτωµένων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, και έχει ετήσια
εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ,
δ) …….., ε) υπάλληλος, ο οποίος έχει οριστεί δικαστικός συµπαραστάτης δυνάµει
δικαστικής αποφάσεως, και συνοικεί µε τον συµπαραστατούµενο, ο οποίος έχει ετήσια
εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ.»
Τα αυτά ορίζονται αυτολεξεί και στο άρθρο 90 του ίδιου Νόµου (παρ. 2∆, περιπτώσεις ββ’,
γγ’, και εε’).
Επιπροσθέτως, στην µε αριθµό ∆ΙΠΙ∆∆/Β.2/2/οικ.21634 Απόφαση του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 1914, τ. Β’/7-8-2013),
αναφέρονται επί λέξει (Παράρτηµα Β΄: Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά) ότι:
«2. Στην περίπτωση ββ΄, προκειµένου να διαπιστωθεί εάν ο σύζυγος ή η σύζυγος ή τέκνο
του υπαλλήλου που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτωµένων µελών σύµφωνα µε τον
Κ.Φ.Ε., και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ, και συνοικεί µε αυτόν,
έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, υποβάλλεται …
iv. Για το ενήλικο τέκνο: Εκκαθαριστικό της ∆.Ο.Υ. ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας
εισοδήµατος…, από την οποία προκύπτει ότι το τέκνο συνοικεί µε τον υπάλληλο… και ότι
το φορολογητέο εισόδηµά του, εξαιρουµένων των προνοιακών επιδοµάτων, δεν
υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ ....
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3. Στην περίπτωση γγ΄, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος, δυνάµει νόµου ή
δικαστικής αποφάσεως ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου, που συνοικεί
µε αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτωµένων µελών σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε.,
όπως ισχύει, και έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ υποβάλλεται …
5. Στην περίπτωση εε΄, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος έχει οριστεί
δικαστικός συµπαραστάτης δυνάµει δικαστικής αποφάσεως και συνοικεί µε τον
συµπαραστατούµενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα των 12.000 ευρώ. ,
υποβάλλεται:
i. εκκαθαριστικό της ∆.Ο.Υ. ή αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος…, από την
οποία προκύπτει ότι το τέκνο συνοικεί µε τον υπάλληλο… και ότι το φορολογητέο
εισόδηµά του, εξαιρουµένων των προνοιακών επιδοµάτων, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα
χιλιάδες (12.000) ευρώ .... ».

Τέλος, και προς άρση οποιασδήποτε διαφορετικής ερµηνείας ως προς το ποιόν αφορά το
όριο του εισοδήµατος των 12.000 ευρώ, δηλαδή τον υπάλληλο ή το προστατευόµενο
από αυτόν µέλος, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης περιέλαβε στην µε αριθµό ∆ΙΠΙ∆∆/Β.2/∆/10/οικ. 22738/16-8-2013 (Α∆Α:
ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ) εγκύκλιό του την παρακάτω, ανεπίδεκτη παρερµηνείας, διευκρίνιση
(Κεφάλαιο Β΄: Εξαιρέσεις από το καθεστώς της ∆ιαθεσιµότητας):
«∆ιευκρινίζονται τα ακόλουθα: ……..
Σε περιπτώσεις εξαιρέσεων όπου απαιτείται ως µία εκ των προϋποθέσεων το ετήσιο
εισόδηµα να είναι χαµηλότερο των 12.000 ευρώ, νοείται το εισόδηµα του/της
συζύγου ή του εξαρτωµένου µέλους του υπαλλήλου.»

ΟΜΩΣ, το Υπουργείο Παιδείας, καταστρατηγώντας όλα τα παραπάνω, έχει θέσει
σε διαθεσιµότητα και εκπαιδευτικούς που εντάσσονται στις εξαιρέσιµες
κατηγορίες, παρότι αυτοί έχουν καταθέσει αιτήσεις µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
µε την αιτιολογία ότι οι ίδιοι (οι εκπαιδευτικοί, και όχι τα προστατευόµενα από αυτούς
µέλη), είχαν φορολογητέο εισόδηµα µεγαλύτερο από 12.000 Ευρώ !

Μετά τα παραπάνω,
κ
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α) τον Υπουργό Παιδείας να εφαρµόσει ΑΜΕΣΑ το Νόµο, να επανεξετάσει όλες τις
αιτήσεις εξαίρεσης από τη διαθεσιµότητα, να εξαιρέσει άµεσα όλους αυτούς που πληρούν
τις οριζόµενες προϋποθέσεις και κριτήρια – και το δικαιούνται – και να ανακαλέσει πάραυτα
όλες τις ∆ιαπιστωτικές Πράξεις µε τις οποίες οι ως άνω εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε
διαθεσιµότητα,
β) τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης να επιµεληθεί ως συναρµόδιος Υπουργός
την πιστή εφαρµογή του Νόµου από τον συναρµόδιό του Υπουργό Παιδείας,
γ) τον Συνήγορο του Πολίτη (Οµάδα σχέσεων Κράτους – Πολίτη) να επιληφθεί άµεσα
της κατάφωρης αυτής παραβίασης των ατοµικών δικαιωµάτων των θιγοµένων
εκπαιδευτικών, καθώς και των αυθαιρεσιών και παρανόµων αποφάσεων της ∆ιοίκησης,
δ) τους θιγόµενους εκπαιδευτικούς, να επικοινωνήσουν άµεσα µε την Οµοσπονδία µας
προκειµένου να συνταχθεί ονοµαστικός κατάλογος των πληττοµένων και να
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δροµολογηθούν άµεσα οι προβλεπόµενες νοµικές διαδικασίες για την προάσπιση και
αποκατάσταση των νοµίµων δικαιωµάτων τους.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
ο Πρόεδρος Σεραφείµ Κερασιώτης
ο Γενικός Γραµµατέας Σταµάτιος Σταµατιάδης
Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
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