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                        Προς 
                                                                                                Τον Υπουργό Οικονοµίας 
                                                                                                και Οικονοµικών    
                                                                                                κ. Νικ. Χριστοδουλάκη 
                                                                                     
                                     

  
  

Ανοιχτή Επιστολή 
  
  
Κύριε Υπουργέ, 
            Το ∆.Σ. της  ΟΛΜΕ  σας έχει υποβάλει από 20/7/03 τα µισθολογικά, εργασιακά και 

εκπαιδευτικά µας αιτήµατα. 
Στη συνέχεια, στις 30/9/03 σας υποβάλαµε την απόφαση της Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ  

(26/9/03) µε τα αιτήµατα των απεργιακών  µας κινητοποιήσεων. 
Σας υποβάλαµε, επίσης, στις 15/10/03 τη  απόφαση της  νέας Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ

(11/10/03), που επιβεβαίωνε την προηγούµενη σε ό,τι αφορά τα αιτήµατα και προσδιόριζε τη νέα 
απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου µας. 

Στις 16/10/03 σας υποβάλαµε την πρόταση της ΟΛΜΕ για τη συλλογική  σύµβαση εργασίας 
των εκπαιδευτικών Β/θµιας Εκπαίδευσης απαιτώντας την έναρξη των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων µε βάση το νόµο 2738/99. 

            Σε όλα τα παραπάνω υποµνήµατα, αλλά και στην απαίτηση των δεκάδων χιλιάδων 
συναδέλφων µας, που συµµετείχαν στις δύο 48ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου µας, να 
δοθούν λύσεις  στα ρεαλιστικά αιτήµατά µας δε δόθηκε καµία απάντηση από σας. 

Είναι  προφανές ότι η δήλωση ότι «έκλεισε ο κύκλος του διαλόγου» πριν καν ανοίξει δεν 
αποτελεί απάντηση και, βέβαια, δεν έχει σχέση µε το σεβασµό που οφείλει  να επιδεικνύει η 
πολιτεία απέναντι  στους 90.000 εκπαιδευτικούς  αλλά και απέναντι στους νόµους  που η ίδια 
θεσµοθέτησε. 

Το αποκορύφωµα της απαράδεκτης στάσης της κυβέρνησης  είναι οι διατάξεις του  σχεδίου 
νόµου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή για το µισθολόγιο των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων, µε τις 
οποίες καταργούνται θετικές ρυθµίσεις  του ισχύοντος νόµου (2470/97) για τους εκπαιδευτικούς  και 
γενικότερα επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο η θέση µας.  

•        Συγκεκριµένα το µισθολόγιο αυτό διατηρεί και αναπαράγει την πολιτική λιτότητας 
σε βάρος των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, διατηρεί εκτός βασικών µισθών τα επιδόµατα καθώς 
και τους ειδικούς λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα να φαλκιδεύονται τα επίπεδα µισθών και
συντάξεων, θεσµοθετεί την τριχοτόµηση των αποδοχών σε βασικό µισθό, κίνητρο απόδοσης και 
επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης, διατηρεί το επίδοµα των 176 ευρώ για όσους κλάδους το 
πήραν ως προσωπική διαφορά, χωρίς να επεκτείνει την χορήγησή του και σε εκείνους στους οποίους
δεν καταβάλλεται. 

•        Η κυβέρνηση επιχειρεί να αφαιρέσει κατακτήσεις του κλάδου µας από τις µεγάλες 
απεργίες του 1988 και του 1997. Ειδικότερα, καταργεί µε τα άρθρα 8 παρ. Α 3  και  28 παρ. 1 την 
αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης, το οποίο 
έτσι καθηλώνεται  στα 302 ευρώ, τη στιγµή µάλιστα που δίνεται η δυνατότητα µε υπουργικές
αποφάσεις να αυξάνονται επιδόµατα µέσα από τους περίφηµους ειδικούς λογαριασµούς διάφορων
κλάδων. Καταργεί, επίσης, την καθολική χορήγηση στους εκπαιδευτικούς του κινήτρου απόδοσης, 
που προβλεπόταν από το ισχύον µισθολόγιο (ν. 2470/97 αρθ.13 παρ. 3), συνδέοντάς το µε την 
αξιολόγηση και την απόδοση. 

Σελίδα 1 από 2Ο

5/8/2004file://E:\hristod061103.htm



•        Εισάγεται µια πρωτοφανής και ακραία αντιδηµοκρατική διάταξη που αφορά την 
αναδροµική χορήγηση του οικογενειακού επιδόµατος (άρθρο 26). Συγκεκριµένα, περιορίζεται 
αυθαίρετα το διάστηµα σε 16 µήνες (από 1/3/2001 έως 30/6/2002).  

•        Με ρύθµιση που προβλέπεται στο σχέδιο νόµου τιµωρούνται οι εκπαιδευτικοί στους 
οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια µε περικοπή αποδοχών µετά από 2 µήνες άδεια (περικοπή 
του κινήτρου απόδοσης, επιδοµάτων ειδικής αγωγής, µειονοτικών σχολείων κλπ). 

•        Με το νοµοσχέδιο αυτό, επίσης, καθηλώνονται τα οικογενειακά επιδόµατα και το 
ωροµίσθιο στα επίπεδα που καθορίστηκαν το 1996.  

•        Τέλος, αφαιρείται και αυτή ακόµα, η µικρή δυνατότητα που απορρέει από το ν. 
2738/99 για συλλογικές διαπραγµατεύσεις και υπογραφή συλλογικής σύµβασης και συµφωνίας. 
Στην ουσία νοµοθετείται η τυπική κατάργηση του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων
(άρθρο 24 παράγρ. 3), τον οποίο βεβαίως η ίδια κυβέρνηση είχε απαξιώσει τα προηγούµενα χρόνια. 
Υπενθυµίζουµε τις σχετικές καταγγελίες και διαµαρτυρίες της οµοσπονδίας µας.  

•         Οι περίφηµες "µεγάλες αυξήσεις", που προβλέπονται σύµφωνα µε τις κυβερνητικές 
εξαγγελίες στο νέο µισθολόγιο, µειώνονται πριν ακόµα θεσµοθετηθούν µε τη νέα κράτηση 2% στα 
επιδόµατα (εξωδιδακτικό, οικογενειακά, διευθυντών κλπ), για το ΤΕΑ∆Υ, που προβλέπεται από το 
νέο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο που δόθηκε στη δηµοσιότητα (άρθρο 18 παρ.1) χωρίς όµως αύξηση 
της επικουρικής σύνταξης από την αυξηµένη κράτηση. Έτσι, οι καθαρές αποδοχές µας θα είναι 
ακόµη περισσότερο µειωµένες.  

Κατόπιν αυτών, το ερώτηµα προς εσάς που ισχυρίζεστε στις δηλώσεις σας ότι οι
εκπαιδευτικοί θα πάρουν µεγάλες αυξήσεις το 2004 είναι αµείλικτο: είναι "στοιχειωδώς 
αξιοπρεπής µισθός" για τον Έλληνα Εκπαιδευτικό, οι συνολικές καθαρές διαθέσιµες µηνιαίες 
αποδοχές από 976 Ευρώ (για πρωτοδιόριστο εκπαιδευτικό, ασφαλισµένο µετά το 1993, 
άγαµο) µέχρι 1.402 Ευρώ (για εκπαιδευτικό µε 33 χρόνια υπηρεσίας, έγγαµο µε 2 παιδιά, 
ασφαλισµένο πριν το 1993); 

  
Κύριε Υπουργέ, 
Οι ρυθµίσεις για την αναπροσαρµογή του επιδόµατος της εξωδιδακτικής απασχόλησης και για

τη χορήγηση του κινήτρου απόδοσης στους εκπαιδευτικούς µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των
τριµήνων είχαν ενσωµατωθεί στο νόµο 2470/97 (µισθολόγιο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) στη διάρκεια 
της δίµηνης απεργίας του κλάδου µας ( Γενάρης Φλεβάρης 1997)  µετά από διαπραγµατεύσεις  της 
κυβέρνησης µε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, στις οποίες συµµετείχατε και εσείς.          

   Η αφαίρεση, συνεπώς, των παραπάνω ρυθµίσεων µε το σχέδιο νόµου που καταθέσατε στις
4/11/03 στη Βουλή εκφράζει µια αυταρχική λογική και συνιστά απαξιωτική στάση της κυβέρνησης
προς τους 90.000 καθηγητές της χώρας µας. 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί για πολλοστή  φορά να συναντηθεί µαζί σας για να σας εκθέσει τα
αιτήµατα του κλάδου µας και να συζητήσει µαζί σας τις κυβερνητικές απαντήσεις επ’ αυτών. 

  
  
                                       Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
  
               Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραµµατέας 
  
  
  
               Αντώνης Αντωνάκος                         Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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