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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
∆όθηκε στη δηµοσιότητα το νοµοσχέδιο για το «νέο µισθολόγιο» των δηµοσίων υπαλλήλων
και δυστυχώς µε αυτό:
Α) Επιβεβαιώνονται οι µέχρι τώρα εκτιµήσεις της οµοσπονδίας µας ότι µε το µισθολόγιο αυτό:
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,
καταργείται το επίδοµα των 176 ευρώ, το οποίο διατηρείται σε όσους το πήραν ως προσωπική
διαφορά.
Β) Η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει τις κατακτήσεις του κλάδου µας από τις µεγάλες
απεργίες του 1988 και του 1997. Ειδικότερα, καταργεί µε το άρθρα 8 παρ.Α3 και 28 παρ.1 την
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης παγώνοντας
το στα 302 Ευρώ, τη στιγµή µάλιστα που δίνεται η δυνατότητα µε υπουργικές αποφάσεις να
αυξάνονται επιδόµατα µέσα από τους περίφηµους ειδικούς λογαριασµούς. Καταργεί, επίσης, την
καθολική χορήγηση στους εκπαιδευτικούς του κινήτρου απόδοσης, που προβλέπονταν από το
ισχύον µισθολόγιο (ν.2470/97 αρ.13 παρ.3), συνδέοντάς το µε την αξιολόγηση και την απόδοση.
Γ) Εισάγεται µια πρωτοφανής αντιδηµοκρατική διάταξη που αφορά την αναδροµική
χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος (άρθρο 26). Συγκεκριµένα, περιορίζει το διάστηµα σε 15
µήνες (από 1/3/2001-30/6/2002) και καταργεί (!!) όλες τις εκκρεµείς δίκες, ακόµα και τις
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις που δεν έχουν ακόµα εξοφληθεί.(!!) Επιστρέφουµε έτσι στην
εποχή του «αποφασίζοµεν και διαττάσσοµεν».
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την κυβερνητική αναλγησία και την επιχείρηση
αφαίρεσης εργασιακών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων µας.
Απαιτούµε από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε ουσιαστικό και όχι εικονικό διάλογο
µε την ΟΛΜΕ. 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
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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