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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  
«Πες πες, κάτι θα µείνει». Αυτό το δρόµο, φαίνεται, ακολουθεί ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Χριστοδουλάκης, 
όσον αφορά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για την πολιτική µισθών του 2004. 
Πόσες φορές άραγε-έχουµε χάσει το µέτρηµα-έχουν πάρει οι εκπαιδευτικοί αυξήσεις; 

×         Μια µέσω της εξαγγελίας του κυβερνητικού µισθολόγιου για την επόµενη χρονιά. 
×         Μια µέσω της αύξησης του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης. 
×         Και ξανά πάλι µέσω του µισθολόγιου. 
×         Και ξανά µε το εξωδιδακτικής. 
×         Και ξανά αθροιστικά και από τις δυό περιπτώσεις……….. 

Βεβαίως, µέχρι σήµερα η κυβέρνηση δεν απαντά στα καυτά ερωτήµατα που θέτει ο εκπαιδευτικός κόσµος: 
•          Γιατί η κυβέρνηση αθέτησε τις υποσχέσεις της για τη χορήγηση των 176 ευρώ και στους καθηγητές; 
•          Γιατί η κυβέρνηση αθέτησε τις υποσχέσεις που έδωσε από την απεργία του 1997, για ουσιαστική αναβάθµιση 

των µισθών των καθηγητών; 
•          Γιατί η κυβέρνηση δε σέβεται το νόµο που η ίδια προώθησε για ψήφιση στη Βουλή για τις συλλογικές

διαπραγµατεύσεις και δεν έχει υπογράψει καµιά µέχρι σήµερα συλλογική σύµβαση µε την ΟΛΜΕ; 
•          Γιατί η κυβέρνηση αθέτησε τις διαβεβαιώσεις της από το βήµα της Βουλής για ουσιατικές αυξήσεις στους

εκπαιδευτικούς; (Υφ. Οικ κ. Φλωρίδης 30-10-02) 
•          Πέρα όµως από αυτά, η κυβέρνηση θα πρέπει να µας εξηγήσει γιατί αποκρύπτει ποιο θα είναι το ύψος των

αυξήσεων επί των καθαρών αποδοχών. 
•          Μήπως δεν είναι αυτό που ενδιαφέρει κάθε εργαζόµενο, οι καθαρές αποδοχές «στο χέρι»; 
•          Είναι στοιχειωδώς αξιοπρεπής µισθός για τον  Έλληνα Εκπαιδευτικό οι συνολικές µηνιαίες αποδοχές από

997 Ευρώ (πρωτοδιόριστος, διορισµένος µετά το 1993, άγαµος) µέχρι 1409 Ευρώ (35 χρόνια υπηρεσίας, 
έγγαµος µε 2 παιδιά, διορισµένος πριν το 1993); 

•          Μπορούν ακόµη να µιλούν για σηµαντικές αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς όταν οι µισθοί µας έχουν χάσει 
πάνω από το 30% της αγοραστικής τους αξίας τα τελευταία χρόνια. 

•          ΄Ετσι αναγνωρίζει η κυβέρνηση την ιδιαίτερη σηµασία του επαγγέλµατός µας που τόσο διακηρύσσει; 
•          Αυτή είναι η ιδιαίτερη µέριµνα για τον εκπαιδευτικό, όταν είναι γνωστό ότι υπάρχουν κατηγορίες υπαλλήλων 

ακόµα και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που αµείβονται πολύ περισσότερο από τον εκπαιδευτικό; 
  
 Η ΟΛΜΕ, οι καθηγητές, όλος ο κλάδος µας, απαντά µε αγώνες. 
Ας αφουγκραστούν, επιτέλους, οι κ. Υπουργοί και ο Πρωθυπουργός το θυµό και την αγανάκτηση των καθηγητών.
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Εµείς µιλάµε τη γλώσσα της αλήθειας και του δίκαιου.  
Η κυβέρνηση, δυστυχώς, παραπλανά συνειδητά µέχρι σήµερα την κοινή γνώµη και τους εκπαιδευτικούς. 
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
  

Ο Πρόεδρος                                                                               Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης 
  
  

Σελίδα 2 από 2«Πες πες κάτι θα µείνει»

5/8/2004file://E:\delt021003.htm


