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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
  

Ο εµπαιγµός της Κυβέρνησης προς τους καθηγητές συνεχίζεται 
∆εν χορηγείται το επίδοµα των 176 Ευρώ 

Οι κρατήσεις όµως σ' αυτό προκαταβάλλονται 
  
  

∆εν φτάνει η αντιλαϊκή πολιτική λιτότητας που χρόνια τώρα εφαρµόζει η κυβέρνηση και για τους καθηγητές, 
παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις του Υπουργού Παιδείας και του Πρωθυπουργού για «προτεραιότητα στην 
παιδεία» και «αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου του εκπαιδευτικού». 

∆εν φτάνει που µέχρι σήµερα η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει στοιχειωδώς τα οικονοµικά αιτήµατα των
καθηγητών. 

∆εν φτάνει που µέχρι σήµερα η κυβέρνηση αρνείται να χορηγήσει στους καθηγητές το επίδοµα των 176 Ευρώ, 
που έχει δοθεί στους υπολοίπους δηµοσίους υπαλλήλους. 

∆εν φτάνει που µέχρι σήµερα οι υπουργοί της κυβέρνησης εµπαίζουν τον κλάδο µας, δηλώνοντας επίσηµα και 
ανεπίσηµα (δηλώσεις του κ. Ευθυµίου, του κ. Γκεσούλη και του κ.Φλωρίδη σε τύπο, βουλή κλπ.) ότι  θα  δοθούν 
αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς, αναγνωρίζοντας το έργο µας κ.λπ. Επιπλέον, οι όποιες συµβολικές αυξήσεις 
εξανεµίζονται µε τη θεσµοθέτηση της νέας κράτησης.  

Η ΟΛΜΕ είχε προειδοποιήσει, ήδη, τους καθηγητές από την κατάθεση στη Βουλή του νοµοσχεδίου για το
ασφαλιστικό για την επιχειρούµενη µείωση των αποδοχών τους και την χρηµατοδότηση µε αυτό τον τρόπο του
ασφαλιστικού συστήµατος από τους ίδιους τους ασφαλισµένους για τα επόµενα χρόνια. 

Το νοµοσχέδιο όµως ψηφίστηκε στη Βουλή και έγινε νόµος (ν.3029/11-7-2002). Ειδικότερα, το άρθρ. 1 παρ. 13 
προβλέπει ότι: «από 1ης Ιανουαρίου 2003, ποσό 176 Ευρώ (= 60.000 δρχ.) από τα επιδόµατα των υπαλλήλων υπόκειται 
σε όλες τις ασφαλιστικές εισφορές». Με την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο ποσό αυτό γίνεται 
από 1-01-2003 παρακράτηση ασφαλιστικής εισφοράς 6,67% υπέρ της κύριας σύνταξης και 4% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. Η 
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παρακράτηση αφορά στο σύνολο των δηµοσίων υπαλλήλων – που παίρνουν το επίδοµα – και στους 
εκπαιδευτικούς που δεν το παίρνουν!  

Η παρακράτηση στο ποσό των 176 Ευρώ, θα αρχίσει να ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς από τον Ιούλιο του
2003 και θα έχει αναδροµική ισχύ, από την 1η  Ιανουαρίου. Επειδή δεν έχει χορηγηθεί σ’ εµάς το επίδοµα των 176 
Ευρώ, οι κρατήσεις αυτές θα γίνονται στο κίνητρο απόδοσης. Επειδή, όµως, η παρακράτηση θα γίνει ταυτόχρονα µε 
την εφαρµογή της εισοδηµατικής πολιτικής του 2,5% για το 2003, δε θα φανεί ονοµαστική µείωση του µισθού 
µας παρά την πραγµατική µείωσή του! 

Αν υπολογίσουµε την εισοδηµατική πολιτική για το 2003 και αφαιρέσουµε τις νέες ασφαλιστικές κρατήσεις 
στο δηµόσιο από 1-1-2003, τότε οι «αυξήσεις» που θα λάβουν οι καθηγητές τη νέα χρονιά κυµαίνονται από 2,9% µέχρι 

1,8% (συγκρίσεις προ φόρου). Με µέση «αύξηση» 2,35% οι µισθοί µας θα υποστούν παραπέρα µείωση τη νέα χρονιά, 
αφού βρίσκονται κάτω και από τον επίσηµο τιµάριθµο. 

  Οι Καθηγητές λοιπόν όχι µόνο  δεν παίρνουν το ειδικό επίδοµα των 176 Ευρώ αλλά και πληρώνουν ασφαλιστικές 
εισφορές επί του κινήτρου απόδοσης. Θα ήταν µεγάλη µας παράλειψη αν δεν ευχαριστούσαµε γι΄ αυτό την Κυβέρνηση
και ιδιαίτερα, τον Υπουργό της Παιδείας κ. Πέτρο Ευθυµίου!   

Αποκαλύπτεται για µια ακόµη φορά η κοροϊδία και ο εµπαιγµός της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο των 
καθηγητών, στα πλαίσια της πολιτικής της µονόπλευρης λιτότητας.  

Απαιτείται τώρα η ουσιαστική αύξηση των αµοιβών των καθηγητών κατά 25%. Σε 
κάθε περίπτωση, διεκδικούµε την χορήγηση του επιδόµατος των 176 ευρώ που δόθηκε στις 
περισσότερες κατηγορίες ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

Όπως έχουµε τονίσει επανειληµµένα οι καθηγητές το επόµενο διάστηµα θα απαιτήσουν
αγωνιστικά την υλοποίηση αυτών των αιτηµάτων τους. Αυτή η αντιλαϊκή και 
αντιεκπαιδευτική πολιτική δεν είναι αποδεχτή. 

Προειδοποιούµε την κυβέρνηση ότι αν δεν επιλυθούν τα οικονοµικά αιτήµατα των
καθηγητών, ο Σεπτέµβρης θα βρει τους καθηγητές σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 
  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  
  

Νίκος Τσούλιας                                                       Κώστας Μπόικος 
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