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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΣΥΝ∆ΥΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ « ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΕΣ»  ΚΑΙ 

«ΥΠΟΓΕΙΕΣ» ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΜΑΣ. 
 

Ψηφίστηκε πριν λίγες ηµέρες στη Βουλή µε τρίµηνη καθυστέρηση η νέα 
εισοδηµατική πολιτική στο ∆ηµόσιο, που συνδέεται µε τις προβλέψεις του 
προϋπολογισµού του 2007 και επιφυλάσσει νέα λιτότητα για τους µισθωτούς και τους 
συνταξιούχους του ∆ηµοσίου. Οι αυξήσεις που δίνονται είναι  εντελώς οριακά στο ύψος 
του επίσηµου πληθωρισµού («αυξήσεις» 3,5% επί του βασικού µισθού), και στην 
πραγµατικότητα  αντιστοιχούν στο 2% περίπου επί του συνόλου των αποδοχών µας.  
Αυτό µεταφράζεται σε πραγµατική µείωση των αποδοχών µας, η οποία, τελικά, γίνεται 
ακόµη µεγαλύτερη, αν συνδυαστεί µε τη µη τιµαριθµοποίηση της φορολογικής 
κλίµακας. 

Η κυβέρνηση µε τη νοµοθετική  επικύρωση της εισοδηµατικής πολιτικής της  
προχώρησε σε µια ακόµη λαθροχειρία σε βάρος των εκπαιδευτικών. ∆εν φτάνει που 
αθέτησε τις δικές της προεκλογικές υποσχέσεις για τη χορήγηση, του ποσού των 176 € 
και στους εκπαιδευτικούς, και το συµψήφισε-µείωσε στο πόσο των 105 €, χορηγώντας 
το µάλιστα σε δύο εξαµηνιαίες και δύο ετήσιες δόσεις και σε χρονική διάρκεια 3 χρόνων, 
αλλά αθέτησε ακόµη και την ίδια  την εξαγγελία της Υπουργού Παιδείας προς την 
ΟΛΜΕ και τη ∆ΟΕ ότι αυτή η αύξηση θα ενταχθεί στο επίδοµα «εξωδιδακτικής 
απασχόλησης». Αντ’ αυτού δηµιουργείται ένα νέο επίδοµα, το επίδοµα «διδακτικής 
προετοιµασίας», διευρύνοντας την επιδοµατική πολιτική. Έτσι, όχι µόνο θα αυξηθεί η 
διαφορά µεταξύ των βασικών και των συνολικών αποδοχών, αλλά και το επίδοµα 
αυτό των 105 € ουσιαστικά θα συρρικνωθεί σε µερικά χρόνια, αφού δεν θα 
τιµαριθµοποιείται, όπως γίνεται µε το επίδοµα «εξωδιδακτικής απασχόλησης» 
(αποτέλεσµα της µεγάλης  απεργίας των καθηγητών του 1997). 

Τέλος, καταγγέλλουµε τις νέες περικοπές που επιβάλλονται «υπόγεια» στις 
αποδοχές µας και ισοσταθµίζουν τις όποιες «αυξήσεις» της εισοδηµατικής πολιτικής . Η 
Κυβέρνηση µε εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών που εξειδικεύει 
την εφαρµογή της εισοδηµατικής  της πολιτικής για το 2007, ενεργοποιεί τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Ν. 3513/06 οι οποίες αφορούν  στο νέο υπολογισµό των συντάξιµων 
αποδοχών των δηµοσίων υπαλλήλων. Ετσι, µε βάση τα παραπάνω, από την 1η Ιουλίου 
2007 θα γίνεται επιπλέον κράτηση για την κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,67% και επί 
ποσού 140,80 € από τις υπάρχουσες αποδοχές( ενδεχοµένως σε τµήµα του κίνητρου 
απόδοσης), χωρίς βέβαια να αυξάνονται ισόποσα οι µηνιαίες µας αποδοχές. Η κράτηση 
αυτή θα έχει ως επίπτωση τη µείωση κατά 9,40 € των ακαθάριστων µηνιαίων αποδοχών 
µας. Εξανεµίζεται δηλ. ουσιαστικά σχεδόν  και αυτή η πενιχρή αύξηση  που έδωσε η 
κυβέρνηση, δηλ. τα 17,5 € ως δεύτερη δόση του  νέου  επιδόµατος  των 105 €. 



 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι η παραπάνω εγκύκλιος επαναφέρει στην ουσία 
τη γνωστή «αντισταθµιστική ρύθµιση Ρέππα», µε την οποία ενισχυόνταν  κατά 176 Ευρώ 
η συνταξιοδοτική βάση  και η οποία εν συνεχεία καταργήθηκε. Η ρύθµιση αυτή, όπως 
και η σηµερινή, προσπαθεί να αντισταθµίσει, ως ένα βαθµό, τις απώλειες των 
συντάξιµων αποδοχών λόγω των γενικότερων αντιασφαλιστικών ρυθµίσεων εκείνης της 
εποχής, που επιφέρουν µείωση του ποσοστού  αναπλήρωσης  από  το 80% στο 70%, από 
το 2008 σταδιακά, ενώ ταυτόχρονα  έχουν επιβάλει τον υπολογισµό της κύριας σύνταξης 
όχι µε βάση τον τελευταίο µισθό, αλλά µε βάση  το µέσο όρο της τελευταίας 5ετίας πριν 
τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. Προφανής στόχος,  βέβαια, της κυβέρνησης είναι να 
µετριάσει τις εντυπώσεις για  το µέγεθος της µείωσης των συντάξιµων αποδοχών από τις 
εφαρµοζόµενες από το 2008 αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις, που προαναφέραµε. 

Ωστόσο, οι αλχηµείες και η ευτέλεια της ασκούµενης  εισοδηµατικής πολιτικής  
σε βάρος  των εργαζοµένων  στο δηµόσιο  δεν µπορούν να κρύψουν το αυτονόητο, ότι 
δηλ. η αύξηση των συντάξεών µας -που επιβάλλεται µάλιστα να είναι γενναία- πρέπει να 
είναι  αποτέλεσµα αποκλειστικά  και µόνο των αντίστοιχων αυξήσεων στις αποδοχές των 
εν ενεργεία υπαλλήλων. ∆εν µπορεί η κυβέρνηση να χορηγεί τις οποίες αυξήσεις στους 
συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, και µάλιστα σε 4 ετήσιες δόσεις, µε χρήµατα που αφαιρεί 
διά µιάς  και απευθείας από τις πενιχρές αποδοχές των υπηρετούντων υπαλλήλων. 

Είναι φανερό πως το δίκαιο και ιστορικό αίτηµά µας «να ζούµε µε 
αξιοπρέπεια από το µισθό µας», που οι γενικές συνελεύσεις και οι αγώνες όλων των 
εκπαιδευτικών  το ανέδειξαν  και το µορφοποίησαν  σήµερα  ως απαίτηση για 
«1.400 € καθαρά στο εισαγωγικό  µισθολογικό κλιµάκιο»  παραµένει επίκαιρο και 
ισχυρό.  

Οι καθηγητές και όλοι οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουµε τους αγώνες µας  µέχρι την 
ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων µας. Προτεραιότητα και ποιότητα στην παιδεία, 
όπως διακηρύσσουν εντέλει υποκριτικά  τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και η Υπουργός 
Παιδείας δεν µπορεί να υπάρξει ούτε µε κακοπληρωµένους εκπαιδευτικούς ούτε 
κατέχοντας τη θλιβερή θέση της τελευταίας χώρας στις  δηµόσιες δαπάνες για την 
παιδεία  ανάµεσα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 

 
 

 

 
 


