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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ 

 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ. 
  
Α. ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΕΞΩ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (νόµος 2470/1997) 
 
Άρθρο 8 Τακτικά επιδόµατα 
  4. Επίδοµα Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Λειτουργών, οριζόµενο ως εξής: α) 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, σε σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχµές. από 1/1/1997, αυξανόµενο σε 
πενήντα χιλιάδες (50.000), δραχµές από 1/3/1997.  
  Το επίδοµα αυτό αναπροσαρµόζεται κατ' έτος αυτόµατα, µε αφετηρία την     1/1/1998, σύµφωνα µε 
το ποσοστό του πληθωρισµού του προηγούµενου έτους.  
   
ΜΕ  ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (από 1-1-2004) ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. 
  
 Άρθρο 8 (νέου νοµοσχεδίου για το µισθολόγιο) 
Επιδόµατα 
Α3. Εξωδιδακτικής Απασχόλησης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, οριζόµενο σε τριακόσια δύο ευρώ (302 Ε). 
  
Άρθρο 28 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται: 
1. Τα άρθρα 1 έως και 27 και 29 έως και 33 του ν.2470/97 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄), µε εξαίρεση την 
παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ίδιου νόµου. 
 
Β. ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
  
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (νόµος 2470/1997) 
 Άρθρο 13 
Κίνητρο Απόδοσης 
1.Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την ενίσχυση της προσαρµογής στις νέες 
τεχνολογίες και απαιτήσεις, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, καθώς και για την πρόσθετη 
αυτών εργασία προς αντιµετώπιση αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών, χορηγείται µηνιαίως χρηµατικό 
ποσό, ως κίνητρο απόδοσης, οριζόµενο κατά κατηγορία υπαλλήλών ως εξής:  
ε. Κατηγορία Π.Ε. µε πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή ισότιµο, καθώς και 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εξήντα οκτώ χιλιάδες (68.000) δραχµές.
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2. Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του
υπαλλήλου, η µη αξιολόγησή του µε δυσµενή βαθµό, καθώς και o βαθµός του ενδιαφέροντός του για 
την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
και ειδικότερα κριτήρια αξιολόγησης και απόδοσης για την καταβολή του ανωτέρω κινήτρου, ανάλογα 
µε τη φύση των αντιµετωπιζόµενων από την υπηρεσία αντικειµένων.  
3. Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης καταβάλλεται σύµφωνα µε τους 
όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για την καταβολή της αποζηµίωσης των διδακτικών
τριµήνων.  
  
(Σχόλιο: αυτή η διάταξη καταργείται, όπως προκύπτει από τη διατύπωση του νέου
νοµοσχέδιου, και συνδέεται ευθέως και για τους εκπαιδευτικούς η χορήγηση του κινήτρου
απόδοσης µε την αξιολόγηση και την απόδοση)  
  
 ΤΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (από 1-1-2004) 
  
Άρθρο  13  
Κίνητρο Απόδοσης 
1.Για την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, την προσαρµογή των υπηρεσιών και του 
προσωπικού στις απαιτήσεις των  νέων τεχνολογιών και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, 
χορηγείται µηνιαίως χρηµατικό ποσό, ως κίνητρο απόδοσης, οριζόµενο κατά κατηγορία υπαλλήλών 
ως εξής:  
ε. Κατηγορία Π.Ε. µε πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Ε.Ι.) ή ισότιµο, καθώς και 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί, εκατόν πενήντα ευρώ (150 Ε).  
2. Κριτήρια για τη χορήγηση του ανωτέρω κινήτρου είναι η ποιοτική και ποσοτική απόδοση του 
υπαλλήλου, η µη αξιολόγηση του µε δυσµενή βαθµό, καθώς και o βαθµός του ενδιαφέροντός του 
για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε περίπτωση που δεν 
πληρούνται οι τεθείσες προϋποθέσεις, γίνεται κατ' αρχήν περιορισµός του κινήτρου στο ήµισυ επί 
δίµηνο και εφόσον οι λόγοι περικοπής του κινήτρου εξακολουθούν να υφίστανται και µετά την
παρέλευση διµήνου, διακόπτεται η καταβολή του επί ένα ακόµη δίµηνο. Σε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφαση. 
3. Το Κίνητρο Απόδοσης περικόπτεται σε κάθε περίπτωση θέσεως του υπαλλήλου σε αργία ή
διαθεσιµότητα για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από το διάστηµα όπου οι υπάλληλοι τελούν σε
θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές µικρής διάρκειας έως 
δύο (2) µηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής 
παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια
νοσοκοµεία, κέντρα υγείας του δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του 
ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε 
σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο, κ.λπ.). 
  
ΤΙ ΑΚΟΜΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ (από 1-1-2004) 
  
Γ. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 
  
Άρθρο 16 παραγρ. 6 
6. Στις ρυθµίσεις των διατάξεων του άρθρου αυτού δεν εµπίπτει το εκπαιδευτικό προσωπικό της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος της
ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιµίσθιο), της οποίας η ωριαία αµοιβή εξακολουθεί να 
καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαµορφωθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η 
αποζηµίωση αυτή µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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Με την διάταξη αυτή ουσιαστικά καθηλώνει το ωροµίσθιο στα επίπεδα του  1996 (3140 δρχ. 
µικτά)!! 
  
∆. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
  
Με το άρθρο 11 ουσιαστικά καθηλώνονται και τα οικογενειακά επιδόµατα, χωρίς 
καµία προοοπτική αύξησής τους. (∆ηλ. έγγαµος 35 ευρώ, µε 1 παιδί 18 ευρώ επιπλέον , 
µε 2 παιδιά 18 ευρώ επιπλέον, µε 3 παιδιά 35 ευρώ επιπλέον, µε τέσσερα παιδιά 47 ευρώ 
επιπλέον, µε πέντε παιδιά 73 ευρώ επιπλέον κ.λπ.).  
  
Ε. ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΑ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ 
  
Άρθρο 26 
Καταβολή αναδροµικών οικογενειακής παροχής 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται ο τρόπος και ο ακριβής
χρόνος εξόφλησης των απαιτήσεων καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια, των εν ενεργεία υπαλλήλων και 
λειτουργών του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠ∆∆, καθώς και των µονίµων στελεχών των 
Ενόπλων ∆υνάµεων και αντίστοιχων των Σωµάτων Ασφαλείας, οι οποίες απορρέουν από τη µη 
σύγχρονη καταβολή και στους δύο συζύγους της οικογενειακής παροχής λόγω γάµου και τέκνων του
άρθρων 12 του ν. 2470/1997, κατά το χρονικό διάστηµα από 1/3/2001 µέχρι 30/6/2002, είτε έχουν 
ασκήσει αγωγές είτε όχι. Στην ανωτέρω ρύθµιση υπάγονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί τελεσίδικες ή αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και οι απαιτήσεις που απορρέουν
από αυτές δεν έχουν εξοφληθεί µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Οι εκκρεµείς δίκες 
καταργούνται.  
Με όµοια απόφαση θα τακτοποιηθούν και οι αντίστοιχες απαιτήσεις των συνταξιούχων του 
∆ηµοσίου.  
  
Σχόλιο: η διάταξη αυτή περιορίζει το διάστηµα χορήγησης των  αναδροµικών του οικογενειακού 
σε 16 µήνες (από 1/3/2001-30/6/2002). Για να γίνει κατανοητό το µέγεθος του προβλήµατος, να 
σηµειώσουµε ότι µε τις αγωγές που κατέθεσαν οι περισσότεροι συνάδελφοι το ∆εκέµβρη του 2002 
δικαιούνται 30 µήνες, όσοι είχαν καταθέσει και την προηγούµενη διετία (∆εκέµβρης 2000) 
δικαιούνται 54 µήνες κ.λπ. ∆ηλαδή η κυβέρνηση και µας κλέβει και δεν σέβεται ούτε αυτές τις 
αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, αλλά και δεν µας αποκαλύπτει ακόµα και αυτά τα 
αναδροµικά των 16 µηνών, ούτε σε πόσες δόσεις θα δοθούν και σε τι ποσό θα αντιστοιχεί η κάθε 
δόση. Καταργεί δε δια νόµου τις εκκρεµείς δίκες ακόµα και τις τελεσίδικες αποφάσεις που δεν 
έχουν εξοφληθεί. (!!)   
  
ΣΤ. ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
  
Άρθρο 24, παράγραφος 3 
3. Τα θέµατα του νόµου αυτού δεν αποτελούν αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 
Η χορήγηση οποιονδήποτε άλλων παροχών ή αποζηµιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεποµένων στο 
νόµο αυτό επιτρέπεται µόνο µε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος. 
  
Με τη διάταξη αυτή αφαιρεί και αυτή ακόµα τη µικρή δυνατότητα που απορρέει από το
ν.2378/99 για συλλογικές διαπραγµατεύσεις και υπογραφή συλλογικής σύµβασης και
συµφωνίας.  
  
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
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ΑΥΞΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑ∆Υ ΑΠΟ 1-1-2004 
  
Μετά την κράτηση σε επίδοµα που δεν δόθηκε, νέο χαράτσι για το ΤΕΑ∆Υ 
  
ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 
«Νέες ρυθµίσεις κανόνων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
∆ιατάξεις Πρόσθετης Ασφάλισης 
Άρθρο 18 
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.∆.Υ.)  
1.  Το πρώτο εδάφιο της δ΄ περίπτωσης  της παρ. 1Α του άρθρου 17 του ν. 2676/1999  (ΦΕΚ 1 Α΄ )
αντικαθίσταται, από 1ης  Ιανουαρίου 2004, ως εξής: 
 «δ. Κράτηση 2 % στις πάσης φύσεως αµοιβές των ασφαλισµένων στο Ταµείο πέραν των
προβλεπόµενων από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ περιλαµβανοµένων και των εξόδων κίνησης
και οδοιπορικών, µε εξαίρεση τις καταβαλλόµενες για εκτός έδρας µετακινήσεις και όσων
εξαιρούνται µε ρητή διάταξη νόµου. 
Η διάταξη αυτή έχει ανάλογη  εφαρµογή και στους συνταξιούχους του Ταµείου που λαµβάνουν
οποιαδήποτε αµοιβή ή αποζηµίωση πάσης φύσεως και µορφής από το ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, µε εξαίρεση ποσά που λαµβάνουν από συντάξεις. 
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µετά από αναλογιστική µελέτη και
γνώµη του ∆.Σ του Τ.Ε.Α.∆.Υ, το ποσοστό της κράτησης µπορεί να µεταβάλλεται ».   
  
Σχόλιο: Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του προωθούµενου mini-
ασφαλιστικού νοµοσχέδιου επιβάλλεται "κράτηση 2% στις πάσης φύσεως αµοιβές των 
ασφαλισµένων του ΤΕΑ∆Υ πέραν των προβλεπόµενων από τις διατάξεις της περίπτωσης α'…." 
δηλαδή πέραν του βασικού και του χρονοεπιδόµατος. 
Απλώς επιβάλλεται, από 1-1-2004, κράτηση 2% στο επίδοµα εξωδιδακτικής
απασχόλησης (302Χ2% = 6,04 ΕΥΡΩ) δηλαδή µείωση κατά 6 ΕΥΡΩ, στο οικογενειακό 
επίδοµα (παντρεµένος/η µε δύο παιδιά 70,43Χ2% = 1,41 ΕΥΡΩ), στο µεταπτυχιακό, 
στα επιδόµατα θέσης (περίπου 6 ΕΥΡΩ) κλπ.  
Όλα αυτά χωρίς να προβλέπεται αντίστοιχη αύξηση της επικουρικής σύνταξης από την αυξηµένη
κράτηση.  
Παρατήρηση: Το "αυτοδιοικούµενο" ΤΕΑ∆Υ δεν έχει ερωτηθεί για τη σχετική ρύθµιση
και δεν έχει εκφράσει γνώµη γι' αυτή παρά την πρόταση  που κατέθεσαν οι εκπρόσωποι 
της Α∆Ε∆Υ µετά τη δηµοσιοποίηση των σχετικών ρυθµίσεων. Έτσι το υπουργείο 
"Κοινωνικών" Ασφαλίσεων στη λογική του "αποφασίζουµε και διατάσσουµε" προχωράει 
χωρίς διάλογο και αιτιολόγηση σε νέο χαράτσι για τους εκπαιδευτικούς. 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ 
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