
Ο.Λ.Μ.Ε. 

Ερµού & Κορνάρου 2 

ΤΗΛ: 010 32 30 073 – 010 33 11 354 

FAX: 010 33 11 338                                                    Αθήνα, 25/10/02 

                                                                                    Α.Π.:1133 

                                                ΠΡΟΣ: 

                                                                        -           τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας  

                                                                                    κ. Κ. Σηµίτη 

                                                                        -           τον Πρόεδρο της Βουλής των  

Ελλήνων κ. Απ. Κακλαµάνη 

                                                                        -           τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 

                                                                                    και Θρησκευµάτων 

                                                                                    κ. Π. Ευθυµίου 

-           τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας  

και Θρησκευµάτων 

κ. Ν. Γκεσούλη 

                                                                        -           τον Υπουργό Οικονοµικών  

                                                                                    κ. Ν. Χριστοδουλάκη 

                                                                        -           τον Υφυπουργό Οικονοµικών 

                                                                                    κ. Γ. Φλωρίδη 

                                                                        -           τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 

                                                                                    κ.Κ.Σηµίτη 

                                                                        -           τον Πρόεδρο της Ν.∆. 

                                                                                    κ.Κ.Καραµανλή 

                                                                        -           την Γεν. Γραµµατέα του ΚΚΕ 

                                                                                    κα Αλ.Παπαρήγα 

                                                                        -           τον Πρόεδρο του ΣΥΝ
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                                                                                    κ.Ν. Κωνσταντόπουλο 

             

  

Αξιότιµοι κύριοι και αξιότιµη κυρία, 

            Είναι κοινή πεποίθηση ότι η µισθολογική κατάσταση των εκπαιδευτικών της Β/θµιας 
Εκπαίδευσης ήταν πάντα αναντίστοιχη µε την προσφορά και το έργο τους, γι’ αυτό και αποτέλεσε 
αφετηρία σηµαντικών αγώνων, που ανέδειξαν τα προβλήµατα της εκπαίδευσης γενικότερα. 

            Η ιδιαιτερότητα του εκπαιδευτικού έργου και ο κρίσιµος χαρακτήρας του στη σηµερινή 
συγκυρία είναι, ήδη, ευρέως αποδεκτά. Επόµενο είναι ότι η ιδιαιτερότητα αυτή πρέπει να 
αναγνωρίζεται και να αποτυπώνεται και στη µισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

            Όπως γνωρίζετε, κυρίαρχο αίτηµα των εκπαιδευτικών της Β/θµιας Εκπαίδευσης ήταν και 
παραµένει η χορήγηση ουσιαστικών αυξήσεων στις αποδοχές τους, αυξήσεων που θα αποκαθιστούν 
την αγοραστική αξία των αποδοχών τους από τις απώλειες της τελευταίας δεκαετίας. 

            Πέρασαν σχεδόν 6 χρόνια από τότε (δίµηνη απεργία των καθηγητών, Φλεβάρης-Μάρτης 
’97) που η κυβέρνηση δεσµεύτηκε δηµόσια ότι θα προχωρούσε, εν τω µεταξύ, σε οικονοµική 
αναβάθµιση των καθηγητών και για αυτό το λόγο µάλιστα, συγκρότησε επιτροπή, για να της 
εισηγηθεί σχετικά. Η επιτροπή κατέθεσε το πόρισµά της στην κυβέρνηση, τα χρόνια πέρασαν και οι 
δεσµεύσεις παραµένουν ανεκπλήρωτες. 

Αξιότιµοι κύριοι και αξιότιµη κυρία, 

            Σας είναι γνωστό ότι από 1/1/2002 χορηγήθηκε σε 160.000 περίπου υπαλλήλους του 
∆ηµοσίου επίδοµα ύψους 176,08 ευρώ (60.000 δρχ.) “σε µια προσπάθεια εξοµάλυνσης των 
σηµαντικών µισθολογικών διαφορών που διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν µεταξύ των υπαλλήλων των 
διαφόρων υπουργείων”, όπως υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση.  

            Το Υπουργείο Οικονοµικών αναγνώρισε, µάλιστα, ότι “τις µισθολογικές αυτές ανισορροπίες 
προκάλεσε το γεγονός ότι από το 1997 µέχρι τώρα, έχουν δοθεί ειδικά επιδόµατα σε ορισµένες 
κατηγορίες υπαλλήλων και ειδικότερα, στα 12 από τα 20 συνολικά υπουργεία και τους 
εποπτευόµενους οργανισµούς, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν σηµαντικές διαφορές στους 
τελικούς µισθούς, ακόµη και µεταξύ εργαζοµένων στο ίδιο υπουργείο”.  

Κύριοι κυρία, 

Σας υπενθυµίζουµε ότι, από το 1997 µέχρι τώρα, δεν δόθηκε κανένα “ειδικό επίδοµα” στους 
εκπαιδευτικούς και,συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί είναι ο µοναδικός κλάδος εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο 
που από τη µια δεν πήραν καµία ουσιαστική αύξηση στις αποδοχές τους, πέραν της πενιχρής 
αύξησης των 44 ευρώ (15.000 δρχ.) στο επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης και από την άλλη, δεν 
συµπεριλαµβάνονται στη ρύθµιση χορήγησης του επιδόµατος των 176,08 ευρώ (60.000 δρχ.). 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, στο πλαίσιο της Κλαδικής Συλλογικής ∆ιαπραγµάτευσης, είναι 
αποφασισµένο να διεκδικήσει ανυποχώρητα την υλοποίηση της ισχυρά θεµελιωµένης 
πρότασής του. Όµως, σε κάθε περίπτωση, απαιτεί και τη χορήγηση του επιδόµατος των 176,08 
ευρώ (60.000 δρχ.) και στους καθηγητές, ως στοιχειώδους µέτρου στην κατεύθυνση άρσης της 
αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος τους. Ο κλάδος µας είναι αποφασισµένος να αγωνιστεί µε 
όλες του τις δυνάµεις για να επιβάλει το αυτονόητο:
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            “Να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας” 

  

  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  

  

Νίκος Τσούλιας                                              Κώστας Μπόικος 
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