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ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ. 
  

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ  
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
  
  
∆όθηκε στη δηµοσιότητα το σχέδιο νόµου για το «νέο µισθολόγιο» των δηµοσίων υπαλλήλων, 

από το οποίο προκύπτουν τα εξής: 
Α) Επιβεβαιώνονται οι µέχρι τώρα εκτιµήσεις της οµοσπονδίας µας ότι µε το προτεινόµενο

µισθολόγιο διατηρείται και αναπαράγεται η πολιτική λιτότητας σε βάρος των εργαζοµένων στο 
∆ηµόσιο, διατηρούνται εκτός βασικών µισθών τα επιδόµατα καθώς και οι ειδικοί λογαριασµοί, 
µε αποτέλεσµα να φαλκιδεύονται τα επίπεδα µισθών και συντάξεων, θεσµοθετείται η τριχοτόµηση 
των αποδοχών σε βασικό µισθό, κίνητρο απόδοσης και επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης, 
διατηρείται το επίδοµα των 176 ευρώ, για όσους κλάδους το πήραν ως προσωπική διαφορά, χωρίς 
να επεκτείνεται η χορήγησή του και σε εκείνους στους οποίους δεν καταβάλλεται. 

Β) Η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει, κατακτήσεις του κλάδου µας από τις µεγάλες 
απεργίες του 1988 και του 1997. Ειδικότερα, καταργεί µε τα άρθρα 8 παρ. Α 3  και  28 παρ. 1 την 
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης
καθηλώνοντάς το στα 302 ευρώ, τη στιγµή µάλιστα που δίνεται η δυνατότητα µε υπουργικές
αποφάσεις να αυξάνονται επιδόµατα µέσα από τους περίφηµους ειδικούς λογαριασµούς διαφόρων
κλάδων. Καταργεί, επίσης, την καθολική χορήγηση στους εκπαιδευτικούς του κινήτρου απόδοσης, 
που προβλέπονταν από το ισχύον µισθολόγιο (ν. 2470/97 αρθ.13 παρ. 3), συνδέοντάς το µε την 
αξιολόγηση και την απόδοση. 

Γ) Εισάγεται µια πρωτοφανής και ακραία αντιδηµοκρατική διάταξη που αφορά την 
αναδροµική χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος (άρθρο 26). Συγκεκριµένα, περιορίζεται το 
διάστηµα σε 16 µήνες (από 1/3/2001 έως 30/6/2002) και καταργούνται (!!) όλες οι εκκρεµείς δίκες, 
ακόµα και οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν ακόµα εξοφληθεί (!!)  

∆) Με το νοµοσχέδιο αυτό, επίσης, καθηλώνονται τα οικογενειακά επιδόµατα και το 
ωροµίσθιο στα επίπεδα που καθορίστηκαν το 1996.  

Ε) Τέλος, αφαιρείται και αυτή ακόµα, η µικρή δυνατότητα που απορρέει από το ν.2738/99 για 
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και υπογραφή συλλογικής σύµβασης και συµφωνίας. Στην ουσία 
νοµοθετείται η τυπική κατάργηση του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων (άρθρο 24 
παράγρ. 3), τον οποίο βεβαίως η ίδια κυβέρνηση είχε απαξιώσει τα προηγούµενα χρόνια. 
Υπενθυµίζουµε τις σχετικές καταγγελίες και διαµαρτυρίες της οµοσπονδίας µας.  

ΣΤ) Οι περίφηµες "µεγάλες αυξήσεις", που προβλέπονται σύµφωνα µε τις κυβερνητικές
εξαγγελίες στο νέο µισθολόγιο, µειώνονται πριν ακόµα θεσµοθετηθούν µε τη νέα κράτηση 2% στα 
επιδόµατα (εξωδιδακτικό, οικογενειακό, διευθυντών κλπ), για το ΤΕΑ∆Υ, που προβλέπεται από το 
νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που δόθηκε στη δηµοσιότητα (άρθρο 18 παρ.1) χωρίς όµως αύξηση 
της επικουρικής σύνταξης από την αυξηµένη κράτηση. Έτσι οι καθαρές αποδοχές µας θα είναι 
ακόµη περισσότερο µειωµένες.  

Κατόπιν αυτών, το ερώτηµα προς την κυβέρνηση και τους Υπουργούς Οικονοµικών και
Παιδείας, που κοµπάζουν στα Μ.Μ.Ε. για τις "µεγάλες αυξήσεις" που θα λάβουν οι 
εκπαιδευτικοί το 2004, είναι αµείλικτο: είναι "στοιχειωδώς αξιοπρεπής µισθός" για τον 
Έλληνα Εκπαιδευτικό, οι συνολικές µηνιαίες αποδοχές από 976 Ευρώ (για πρωτοδιόριστο 
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εκπαιδευτικό, ασφαλισµένο µετά το 1993, άγαµο) µέχρι 1402 Ευρώ (για εκπαιδευτικό 
µε 33 χρόνια υπηρεσίας, έγγαµο µε 2 παιδιά, ασφαλισµένο πριν το 1993); 

  
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την κυβερνητική αναλγησία και την επιχείρηση 
αφαίρεσης εργασιακών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων µας. 
            Απαιτούµε την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων µας. ∆εν θα ανεχθούµε καµιά 
περικοπή των κατακτηµένων µε πολύχρονους αγώνες δικαιωµάτων µας. 
            Καλούµε  όλους τους συναδέλφους να δώσουν ένα βροντερό παρών στην Απεργία 3 και 
4 Νοέµβρη και στα συλλαλητήρια της 3ης Νοέµβρη. 

  
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ 
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