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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει να αναγνωριστεί πλήρως, ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά, ο χρόνος προϋπηρεσίας των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι,
αποδεδειγμένα, παρείχαν εξαρτημένη εργασία και κάλυπταν διαρκείς ανάγκες.
Και τούτο επειδή είναι ανάγκη να τερματιστεί η ταλαιπωρία των εργαζομένων αυτών,
με άμεση πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
καθιστώντας έτσι σαφή, προς κάθε κατεύθυνση, την βούληση της Πολιτείας να μην
ανέχεται και να μην νομιμοποιεί ανασφάλιστη εργασία ούτε να επιτρέπει να
παραμένει συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων ανασφάλιστη για λόγους που δεν
βρίσκουν ανταπόκριση ούτε στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις
ασφαλιστικές σχέσεις.
Συγκεκριμένα, οι φύλακες σχολικών κτιρίων της παραπάνω κατηγορίας, είχαν
προσληφθεί, οι περισσότεροι από το 2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20
του ν. 2639/1998 από τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας συνολικής διάρκειας 24 μηνών. Παρέμειναν ωστόσο αδιαλείπτως στις
θέσεις τους μέχρι το 2006, οπότε, όλο το ανωτέρω προσωπικό κατατάχθηκε σε
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οικείων ΟΤΑ, με βάση το Π.Δ.
164/2004, μετά και την υπ’ αριθμ. 6/2005 γνωμοδότηση της ολομέλειας του ΑΣΕΠ
σύμφωνα με την οποία επρόκειτο, στην ουσία, για συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας
Συνεπεία του χαρακτηρισμού των συμβάσεων ως εξηρτημένης εργασίας, το
προσωπικό αυτό, είναι αυτοδίκαια ασφαλιστέο στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Το ΙΚΑ όμως
ακολουθεί την νομικά εσφαλμένη θέση περί ασφάλισής τους ως καταρτιζομένων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2458/1997, που εφαρμόζεται σε
όσους παρακολουθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Η ασφάλιση αυτή
περιλαμβάνει .κάλυψη μόνο για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και για τον
κίνδυνο ατυχήματος και όχι για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
Η υπόθεση έχει απασχολήσει τα Διοικητικά Δικαστήρια και ήδη έχουν αρχίσει να
εκδίδονται Αποφάσεις οι οποίες δέχονται τις προσφυγές των ασφαλισμένων,
αναγνωρίζοντας ότι η εργασία τους υπάγεται στην πλήρη ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
(ΔΠρΧαλκίδας 280/2010).
Άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι η εκκρεμότητα του προβλήματος δεν θα
πρέπει να παρατείνεται επ’ αόριστον και είναι σκόπιμο, με πρωτοβουλία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, να αποφευχθούν μακροχρόνιες
διαμάχες.
Ας σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής καλύπτουν μεγάλο ηλικιακό
φάσμα. Αρκετοί από αυτούς βρίσκονται πολύ κοντά στη συνταξιοδότηση, χωρίς
παράλληλα να λείπουν και περιπτώσεις άνω των 65 ετών, οι οποίοι έχουν ανάγκη
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την προσμέτρηση του χρόνου της, έως τώρα, ανασφάλιστης εργασίας τους,
προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνταξιοδότησή τους.
Προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η νομιμότητα ο Συνήγορος του Πολίτη
προτείνει την συντομότερη δυνατή ρύθμιση του προβλήματος με πρωτοβουλία, σε
νομοθετικό ή άλλο επίπεδο, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
για την πλήρη αναγνώριση, του χρόνου προϋπηρεσίας των σχολικών φυλάκων.

Πληροφορίες: κ.κ. Πέτρο Ι. Παραγυιό τηλ. 210-7289625, Αγγέλα Τζάθα 2107289627

2

