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Αθήνα, 26/11/2003
  

                                                                                  ΠΡΟΣ: 
-   τον Υπουργό Εθν.Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. 

Χριστοδουλάκη 
-   τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευµάτων κ. Π. Ευθυµίου 
-   τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας  

και Θρησκευµάτων κ. Ν.Γκεσούλη 
                                                                                                        -                 Κοινοβ. Οµάδες κοµµάτων:     
                                                                                  ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΚΚΕ,  
                                                                                  ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ  
  

  
ΥΠΟΜΜΗΜΑ 

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 
  
Κύριοι  Υπουργοί, 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 
  
Σας έχουµε ήδη ενηµερώσει για τις θέσεις της ΟΛΜΕ για το υπό ψήφιση νοµοσχέδιο και τα
αιτήµατα των καθηγητών όπως αποφασίστηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ της χώρας
το προηγούµενο διάστηµα: 

Θα θέλαµε να σας επισηµάνουµε για µια ακόµη φορά, µε αφορµή την συζήτηση και την 
ψήφιση του σχεδίου νόµου για το «νέο µισθολόγιο», τα παρακάτω επιµέρους σηµεία: 

  
α) ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 καταργείται η καθολική χορήγηση στους εκπαιδευτικούς 

του κινήτρου απόδοσης, που προβλεπόταν από το ισχύον µισθολόγιο (ν. 2470/97 άρθ.13 παρ. 3), 
συνδέοντάς το µε την αξιολόγηση και την απόδοση και περικόπτοντάς το σε ορισµένες περιπτώσεις
όπως οι εκπαιδευτικές άδειες. Συγκεκριµένα, καταργείται η διάταξη που υπήρχε στο ν. 2470/97 και 
προέβλεπε ότι «στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης καταβάλλεται σύµφωνα µε
τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για την καταβολή της αποζηµίωσης των διδακτικών 
τριµήνων», η οποία θεσµοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της µεγάλης απεργίας του κλάδου µας το
1997. Όπως προκύπτει λοιπόν από τη διατύπωση του νέου νοµοσχεδίου, συνδέεται ευθέως και για 
τους εκπαιδευτικούς η χορήγηση του κινήτρου απόδοσης µε την αξιολόγηση και την απόδοση. 
Επίσης περικόπτονται από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια
µετά τους 2 µήνες το κίνητρο απόδοσης καθώς και τα επιδόµατα παραµεθορίων περιοχών και
ειδικής αγωγής για εκείνους που προβλέπονται. ∆ηλαδή, ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί αυτοί θα 
τιµωρούνται επειδή επέλεξαν να επιµορφωθούν!! 

Ζητάµε να επανέλθει η παραπάνω ρύθµιση για το κίνητρο απόδοσης που ίσχυε για τους
εκπαιδευτικούς µέχρι σήµερα (ν. 2470/97 άρθ.13 παρ. 3). 

  
β) ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
Με το νοµοσχέδιο αυτό, επίσης, καθηλώνεται το ωροµίσθιο στα απαράδεκτα χαµηλά επίπεδα 

που καθορίστηκαν το 1996, (3140 δρχ., δηλ. περίπου 9 ευρώ), παρά τις κατά καιρούς δεσµεύσεις και 
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εξαγγελίες εκπροσώπων του Υπουργείου Παιδείας για αύξησή του. Ζητάµε άµεσα το 
διπλασιασµό του και τη σύνδεσή του µε τις συνολικές αποδοχές του εκπαιδευτικού, όπως ίσχυε 
µέχρι την ψήφιση του ν.2470/97 (κλάσµα του συνόλου των αποδοχών του εισαγωγικού
κλιµακίου π.χ. 1/70).  

  
γ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΕ1 

            Στο άρθρο 3 παρ. 4 εδαφ. β του νοµοσχέδιου αναφέρεται µεταξύ των άλλων, ότι  οι εκπ/κοί 
κλάδου Τ.Ε.1 εντάσσονται µε εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο της Τ.Ε. κατηγορίας σε 
ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του βασικού µισθού κάθε κλιµακίου. Στο ισχύον όµως 
µισθολόγιο (ν.2470/97) οι εκπαιδευτικοί ΤΕ1 εντάσσονταν στο 22Ο  µισθολογικό κλιµάκιο και η 

διαφορά τους µέσα στην κατηγορία ΤΕ µε τους απόφοιτους ΤΕΙ οι οποίοι εντάσσονταν στο 21Ο  
ήταν µόνο 1 µ.κ.  

Για να συνεχίσει να υπάρχει λοιπόν ή ήδη νοµοθετηµένη αναλογία θα πρέπει οι εκπ/κοί 
ΤΕ1 να έχουν βασικούς µισθούς στο 98% των µ.κ. της ΤΕ κατηγορίας και όχι το 95%.  

  
Τέλος σας επανακοινοποιούµε το υπόµνηµά µας µε το σύνολο των αιτηµάτων µας. 

  
  
  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
  

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 
  
  

Αντώνης Αντωνάκος                                                   Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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