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ΣΚΛΗΡΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 
ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΕΙ Η ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ 2005 

 
 Μετά την ανακοίνωση από την Κυβέρνηση της εισοδηµατικής πολιτικής για το 
2005 διαπιστώνουµε ως εκπαιδευτικό σ.κ. ότι κλιµακώνεται η πολιτική λιτότητας σε 
βάρος των εργαζόµενων και των συνταξιούχων του ∆ηµοσίου. Η εξαγγελία για 
«αυξήσεις» 3,6% στους βασικούς µισθούς σηµαίνει, ουσιαστικά, µείωση του εισοδήµατος 
και της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών µας. Και αυτό γιατί                           
η εισοδηµατική πολιτική, στην πραγµατικότητα, υπολείπεται ακόµα και αυτού του 
επίσηµου πληθωρισµού!  

Ταυτόχρονα, είναι προκλητικό και εξοργιστικό το γεγονός ότι η κυβέρνηση 
«ξέχασε» τη ρητή και σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευσή  της όσον αφορά στην 
αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας για «τη χορήγηση των 176 ευρώ και στους 
εκπαιδευτικούς»,  µε συνέπεια να συνεχίζεται και εξ αυτού του λόγου η αδικία σε βάρος 
µας. 
 Οι δήθεν  αυξήσεις σε συνδυασµό µε τις πρόσφατες φορολογικές ρυθµίσεις, που 
ρίχνουν νέα βάρη στις πλάτες των κοινωνικά ασθενέστερων– σε αντίθεση µε τα µεγάλα 
εισοδήµατα για τα οποία προβλέπονται γενναίες φοροαπαλλαγές- , καθώς και το κύµα 
ακρίβειας θα οδηγήσουν σε οικονοµική εξαθλίωση τους εργαζόµενους. 

Ουσιαστικά η κυβέρνηση µε την εξαγγελία της εισοδηµατικής πολιτικής της 
απαντά αρνητικά στην εύλογη κοινωνική απαίτηση για δίκαιη κατανοµή του εθνικού 
πλούτου. 

Ειδικότερα, ως εκπαιδευτικοί αναρωτιόµαστε, πώς επιβεβαιώνονται, άραγε, οι 
ηχηρές κυβερνητικές διακηρύξεις για «προτεραιότητα στην παιδεία», όταν ούτε στον 
προϋπολογισµό του 2005 αποτυπώνεται, στοιχειωδώς έστω, αυτή η υποτιθέµενη πολιτική 
στόχευση των κυβερνώντων! 

Αντίθετα, µε την πολιτική αυτή οδηγούµαστε µε βεβαιότητα σε τέτοια οικονοµική 
υποβάθµιση,  ώστε να αδυνατούµε να ανταποκριθούµε στο πολύ υψηλό σηµερινό 
κόστος ζωής.  

Το αίτηµά µας, να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας γίνεται  σήµερα 
περισσότερο επίκαιρο. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε ο έλληνας καθηγητής να 
αµείβεται µε το 50%  του  µέσου όρου των µισθών των καθηγητών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

   Ο κλάδος µας ήταν πάντα και παραµένει αντίθετος µε πολιτικές που 
κατανέµουν το εισόδηµα υπέρ των υψηλών εισοδηµατικά  κοινωνικών τάξεων και σε 
βάρος των εργαζόµενων, των µισθωτών και των συνταξιούχων, που µειώνουν τις 
κοινωνικές δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και την πρόνοια, που διευρύνουν τις 
υφιστάµενες σε βάρος µας  ως εργαζόµενων ανισότητες γεγονός που προκύπτει και από τη  
σύγκριση µε τους εργαζόµενους σε άλλες χώρες –µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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∆ηλώνουµε πως θα αγωνιστούµε δυναµικά για την ικανοποίηση των δίκαιων 

οικονοµικών µας αιτηµάτων:  
 

 25% αυξήσεις στις αποδοχές µας  
 Άµεση χορήγηση του ποσού των 176 € και στους εκπαιδευτικούς 
 Ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς 
 Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη, µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση-

αξιολόγηση  
 Ουσιαστική αύξηση στο ωροµίσθιο, στην αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση 

των καθηγητών, που παραµένει στα επίπεδα του 1996, και στην αµοιβή για την 
ενισχυτική διδασκαλία 

 Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις 

 Άµεση καταβολή όλων των δεδουλευµένων 
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