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ΠΡΟΣ:
-τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

                                                   -τα ΜΜΕ
 
 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΜΑΣ 

  
Η ανακοίνωση της κυβερνητικής πρότασης του κατ’ ευφηµισµόν νέου µισθολόγιου των 

∆ηµόσιων Υπαλλήλων δικαιολογηµένα δηµιούργησε αισθήµατα οργής και αγανάκτησης σε όλο τον
εκπαιδευτικό κόσµο. Στην πραγµατικότητα το κυβερνητικό σχέδιο δεν οδηγεί στην εφαρµογή νέου 
µισθολόγιου. 

Συγκεκριµένα: 
      ∆ιατηρείται και αναπαράγεται η πολιτική λιτότητας σε βάρος των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, 
αφού το ποσοστό αύξησης που δίνεται µε τις νέες ρυθµίσεις δεν καλύπτει  ούτε τη µείωση που 
θα έχουν οι αποδοχές µας τη διετία 2003-2004 από την άνοδο του πληθωρισµού, που θα 
ξεπεράσει το 7%. Μεγαλύτερη µείωση θα υπάρξει στις συντάξιµες αποδοχές, οι οποίες θα έχουν 
µικρότερη αύξηση  και από αυτή που θα είχαν  στο πλαίσιο της εισοδηµατικής πολιτικής. Ας 
σηµειώσουµε εδώ ότι για τους εκπαιδευτικούς οι «αυξήσεις» θα είναι ποσοστιαία πολύ 
µικρότερες: από 3 % ως 5,2 % στις µικτές και από 1,4 % ως 5,4 % στις καθαρές αποδοχές. 

      ∆ιατηρούνται εκτός βασικών µισθών τα γενικά και ειδικά επιδόµατα καθώς και οι ειδικοί
λογαριασµοί φαλκιδεύοντας τα επίπεδα µισθών και συντάξεων, και σήµερα αλλά και 
µελλοντικά. 

      Η τριχοτόµηση των αποδοχών σε βασικό µισθό, κίνητρο απόδοσης και επίδοµα εξωδιδακτικής 
απασχόλησης στην πραγµατικότητα συµπιέζει το βασικό µισθό,  οδηγεί σε µείωση των 
συντάξιµων αποδοχών και υπονοµεύει τα ασφαλιστικά  δικαιώµατα µέσα και από τις 
µισθολογικές ρυθµίσεις. Η διατήρηση του κινήτρου απόδοσης ανοίγει το δρόµο για τη σύνδεση 
του µισθού µε την παραγωγικότητα, την εξατοµίκευση και διάλυση κάθε έννοιας
συλλογικότητας στη δηµόσια διοίκηση και την εκπαίδευση. 

      Στα πλαίσια των παραπάνω κυβερνητικών επιλογών αναδεικνύεται σε σκάνδαλο η µη 
χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ, το οποίο η κυβέρνηση υποσχέθηκε στους εκπαιδευτικούς
κρατώντας τους σε µια ιδιότυπη οµηρία. Και ενώ το ποσό των 176 ευρώ δεν έχει καταβληθεί, 
ωστόσο από 1-1-2003 γίνονται επί του ποσού αυτού κρατήσεις για τη σύνταξη. 

  
  
  
  
  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ υπογράµµισε, µε ανακοίνωσή του στις 13/6/2003, µεταξύ άλλων:  

«Η ΟΛΜΕ είχε προειδοποιήσει τους καθηγητές,  ήδη από την κατάθεση στη Βουλή του νοµοσχεδίου
για το ασφαλιστικό, για την επιχειρούµενη µείωση των αποδοχών τους και τη χρηµατοδότηση µε αυτό
τον τρόπο του ασφαλιστικού συστήµατος από τους ίδιους τους ασφαλισµένους για τα επόµενα χρόνια…
Οι καθηγητές, λοιπόν, όχι µόνο  δεν παίρνουν το ειδικό επίδοµα των 176 ευρώ, αλλά και πληρώνουν 
ασφαλιστικές εισφορές επί του κινήτρου απόδοσης. Θα ήταν µεγάλη µας παράλειψη, αν δεν 
ευχαριστούσαµε γι’ αυτό την Κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον Υπουργό Παιδείας κ. Πέτρο Ευθυµίου!   
Αποκαλύπτεται για µια ακόµη φορά ο εµπαιγµός της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο των καθηγητών, 
στο πλαίσιο της πολιτικής της µονόπλευρης λιτότητας.  
Απαιτείται τώρα η ουσιαστική αύξηση των αµοιβών των καθηγητών κατά 25%. Σε κάθε περίπτωση, 
διεκδικούµε τη χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες 
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∆ηµόσιων Υπαλλήλων…» 
  
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απορρίπτει στο σύνολό της την πρόταση της κυβέρνησης και του

Υπουργού Οικονοµικών κ. Χριστοδουλάκη, αρνείται να δώσει πολιτική και συνδικαλιστική 
κάλυψη σ’ αυτό το θέατρο παραλόγου και καλεί όλους τους συναδέλφους σε αγωνιστική 
ετοιµότητα. 

Ο κλάδος µας µέσα από συλλογικές διαδικασίες διατύπωσε µε σαφήνεια τα αιτήµατά του. 
  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

•                                                                                            Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές µας (25%). 
•              Κατοχύρωση δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών συµβάσεων εφ’ όλης της ύλης για 

τους καθηγητές. 
•              Η σχέση των εισαγωγικών προς τις καταληκτικές αποδοχές να διαµορφωθεί στο 1 : 2,5. 
•              Ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς. 
•              Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη. Μη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση.  
•              Ουσιαστικές αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόµατα, στην αµοιβή για υπερωριακή 

απασχόληση των καθηγητών, στην αµοιβή για την ενισχυτική διδασκαλία και σε όλες τις
αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

•              Άµεση καταβολή του συνόλου των αναδροµικών του οικογενειακού επιδόµατος. 
•              Πλήρη εργασιακά δικαιώµατα στους αναπληρωτές. 
•              Χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες 

∆ηµόσιων Υπαλλήλων, αναδροµικά από 1/1/2002 και στους καθηγητές, ως στοιχειώδες 
µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος τους. 

•              Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας. 
•              Η κύρια σύνταξη να υπολογίζεται στο 80% του συνόλου των αποδοχών κατά το µήνα 

αποχώρησης του εκπαιδευτικού. 
•              Αναγνώριση ως συντάξιµων 5 χρόνων σπουδών των καθηγητών. 
•              Πλήρη ιατροφαρµακευτική και υγειονοµική περίθαλψη. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επισηµαίνει τις ευθύνες της ηγεσίας της Α∆Ε∆Υ, η οποία αποδέχτηκε τη 
φιλοσοφία του νοµοσχεδίου και καλλιέργησε το µύθο για την προώθηση  ενός δίκαιου µισθολογίου 
µε ουσιαστικές αυξήσεις. Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καλεί την ηγεσία της Α∆Ε∆Υ να εγκαταλείψει την
κρίσιµη αυτή στιγµή την αδιέξοδη τακτική της, να απορρίψει τις κυβερνητικές προτάσεις  και να 
αγωνιστεί για µισθολόγιο που θα αναβαθµίζει ουσιαστικά τους µισθούς και τις συντάξεις των
∆ηµόσιων Υπαλλήλων. 

Στο πλαίσιο της αγωνιστικής απάντησης του κλάδου µας, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
προγραµµατίζει κύκλο ενηµερωτικών συγκεντρώσεων του κλάδου και περιφερειακών
συσκέψεων των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ κατά το 1ο και το 2ο δεκαήµερο του Σεπτέµβρη, και Γενικές 
Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ σε όλη τη χώρα το 3ο δεκαήµερο του ίδιου µήνα. 

Όπως έχουµε τονίσει επανειληµµένα, οι καθηγητές το επόµενο διάστηµα θα απαιτήσουν
αγωνιστικά την υλοποίηση των παραπάνω αιτηµάτων τους. Αυτή η αντιλαϊκή και 
αντιεκπαιδευτική πολιτική δεν είναι αποδεκτή. 

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι, αν δεν επιλυθούν τα οικονοµικά αιτήµατα των
καθηγητών, ο Σεπτέµβρης θα βρει τους καθηγητές σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.  

Ο κλάδος µας είναι αποφασισµένος να αγωνιστεί µε όλες του τις δυνάµεις για να
επιβάλει το αυτονόητο:  

ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΑΣ. 
  
                          
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
  
Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραµµατέας 
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Αντωνάκος Αντώνης                                            Καλοµοίρης Γρηγόρης                   
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