
Ο.Λ.Μ.Ε. 
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338                                Αθήνα, 4/2/04 
www.olme.gr                                                                Α.Π.: 616 
e-mail: olme@otenet.gr                                      

                                                                        ΠΡΟΣ: 
-         τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και  

Θρησκευµάτων  
κ. Π. Ευθυµίου 

-         τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων  
κ. Ν. Γκεσούλη 

-         τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
κ. Αθ. Τσουροπλή 

-         τη ∆/νση Οικ/κών Υποθέσεων του ΥΠΕΠΘ 
κ. Κ. Στάθη 

-         το Γ.Λ.Κ. (22η ∆/νση  
Μισθολογίου)  

  
ΘΕΜΑ: Ζητήµατα από την εφαρµογή του ν. 3205/03 (µισθολόγιο δηµοσίου) 
  
Α.        Επίδοµα ∆ιευθυντών Γυµνασίων µε Λυκειακές Τάξεις  
            Στους ∆ιευθυντές Γυµνασίων µε λυκειακές τάξεις χορηγείται το επίδοµα θέσης και ειδικής
απασχόλησης των διευθυντών Γυµνασίων, ενώ οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί - διευθυντές σχολικών 
µονάδων έχουν όλες τις αυξηµένες υποχρεώσεις, ευθύνες και καθήκοντα των διευθυντών των 
Λυκείων, στους οποίους χορηγούνται αυξηµένα και τα δύο επιδόµατα. 
            Ζητάµε να χορηγηθούν και στην περίπτωση των διευθυντών Γυµνασίων µε Λυκειακές τάξεις
τα επιδόµατα θέσης (130 ευρώ) και ειδικής απασχόλησης (235 ευρώ) που προβλέπονται για τους 
διευθυντές Λυκείων. 
  
Β.        Κατάταξη σε Μ.Κ. των εκπαιδευτικών µε 5 ή 6 χρόνια σπουδών 
            Με το ν. 3205/03 οι εκπαιδευτικοί µε 5 ή 6 χρόνια σπουδών έχουν εισαγωγικό το 17ο και 16ο

Μ.Κ. αντίστοιχα, ενώ µε το ν. 2470/97 είχαν εισαγωγικό το 16ο και 15ο Μ.Κ. αντίστοιχα.  
Με αυτό τον τρόπο αλλάζει δραµατικά γι' αυτούς η εξέλιξη στα µισθολογικά κλιµάκια µε 

αποτέλεσµα να καθυστερεί η µισθολογική τους εξέλιξη σε σχέση µε το προηγούµενο καθεστώς. 
Ζητούµε την τροποποίηση της σχετικής διάταξης και την επανακατάταξη των εκπαιδευτικών

µε 5 και 6 χρόνια σπουδών στο 16ο και 15ο εισαγωγικά Μ.Κ. αντίστοιχα. 
  
Γ.         Επανακατάταξη εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε παραµεθόριες και  

προβληµατικές περιοχές 
Με το ν. 2470/97 όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υπηρετήσει σε παραµεθόριες προβληµατικές

περιοχές επανακατατάχθηκαν και έτσι τους αφαιρέθηκαν τα Μ.Κ. και χρονοεπιδόµατα που τους 
είχαν χορηγηθεί µε συνυπολογισµό του πλασµατικού διπλάσιου χρόνου προϋπηρεσίας όπως
προβλέπεται από τους νόµους 2085/92 και 1943/91. 

Σύµφωνα όµως µε την 2157/2003 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τµήµα 16), 
απερρίφθη η έφεση του Ελλ. ∆ηµοσίου κατά πρωτόδικης απόφασης που δικαιώνει δηµόσιους
υπαλλήλους που διεκδίκησαν τα µισθολογικά κλιµάκια που δικαιούνται λόγω πλασµατικών χρόνων
υπηρεσίας σε παραµεθόριο και προβληµατική περιοχή και τα οποία στερήθηκαν µε το ν. 2470/97.  

Ζητούµε να γίνει επανακατάταξη εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα µισθολογικά κλιµάκια και
χρονοεπιδόµατα όπως προβλέπονταν µέχρι την ισχύ του ν. 2470/97. 
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Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Αντ. Αντωνάκος                                                          Γρ. Καλοµοίρης 

Σελίδα 2 από 2Ο

5/8/2004file://E:\ekkremot3205.htm


