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                                    Αθήνα, 10/11/2003
                                                                                  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  
  
ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΤΕ1 
  
Κύριοι  Υπουργοί, 
Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, 

Στο άρθρο 3 παρ. 4 εδαφ. Β του υπό ψήφιση νοµοσχέδιου για το µισθολόγιο των ∆.Υ. 
αναφέρεται µεταξύ των άλλων, ότι: 
«4.- Τα εισαγωγικά και καταληκτικά Μ.Κ. του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ορίζονται ως εξής:  
ii.- Κλάδου Τ.Ε.1 εισαγωγικό το 18ο και καταληκτικό το 1ο της Τ.Ε. κατηγορίας σε ποσοστό ενενήντα 
τοις εκατό (90%) 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.  

Ο βασικός µισθός στο 22Ο  µ.κ. ήταν 549 ευρώ και στο 21Ο ήταν 560 ευρώ.  
∆ηλαδή η ποσοστιαία διαφορά ήταν   (ΤΕ-ΤΕ1)/ΤΕ = (560-549)/560 =11/560 = 2 %.  
 Άρα οι βασικοί µισθοί των εκπ/κών  ΤΕ1 ήταν το 98% των βασικών µισθών της ΤΕ 
κατηγορίας (υπολείπονταν µόνο 11 ευρώ).  

Με την διάταξη αυτή του νοµοσχέδιου, που ορίζει ότι  για τους εκπ/κούς ΤΕ1 οι βασικοί 
µισθοί θα είναι στο 90% των µ.κ. της κατηγορίας ΤΕ, (δηλ. θα υπολείπονται 77,3 ευρώ – 113,3 ευρώ 
των κλιµακίων της ΤΕ κατηγορίας), θα υπάρξει σοβαρή ανισότητα µέσα στους κλάδους των 
εκπαιδευτικών, δηλ. κλάδοι κατώτερης κατηγορίας µε τα ίδια χρόνια υπηρεσίας θα έχουν
υψηλότερους µισθούς. 

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 90%.  
  

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

  
Α. Αντωνάκος                                                             Γρ. Καλοµοίρης 
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