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       ΠΡΟΣ:  

την Υπουργό Παιδείας  

κ. Μ. Γιαννάκου    
Κυρία Υπουργέ, 

Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µας στις τελευταίες συναντήσεις µαζί σας, σας εξέθεσε για µια 

ακόµη φορά την πολύ κακή οικονοµική θέση των καθηγητών τόσο σε σύγκριση µε τους 

εκπαιδευτικούς στις άλλες χώρες της Ευρώπης όσο και στο πλαίσιο των εργαζοµένων στο 

δηµόσιο τοµέα της χώρας µας. Σας επαναλάβαµε το αίτηµά µας για την κατά 25% αύξηση στις 

αποδοχές µας και την ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς και σας τονίσαµε 

την αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης για την άµεση χορήγηση του ποσού των 176 

ευρώ, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων Υπαλλήλων ως επίδοµα, 

αναδροµικά από 1/1/2002, και στους καθηγητές ως στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της 

άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος µας,  υπενθυµίζοντας τη σαφέστατη προεκλογική 

δηµόσια δέσµευση του κυβερνώντος κόµµατος για «τη χορήγηση των 176 ευρώ στους 

εκπαιδευτικούς».    
Κυρία Υπουργέ, 

Θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε, ακόµη, ότι και εσείς έχετε αναγνωρίσει ότι τα 

οικονοµικά µας αιτήµατα είναι δίκαια τουλάχιστον όσον αφορά «τα υπεσχηµένα». Στη 

συνάντηση που είχαµε µαζί σας στις 19/9/2004 µας δηλώσατε πως «έχετε ζητήσει από το 

Υπουργείο Οικονοµικών και την κυβέρνηση να δοθούν στους εκπαιδευτικούς 103 ευρώ 

αύξηση», συµψηφίζοντας  στην υποχρέωση της πολιτείας για τη χορήγηση των 176 ευρώ και 

στους εκπαιδευτικούς, την αύξηση που µε τις κινητοποιήσεις του κλάδου µας επιβάλαµε πέρυσι 

στο επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι σήµερα δεν υπήρξε θετική 

απάντηση ούτε και σε αυτό το αίτηµα που και εσείς αναγνωρίσατε ως δίκαιο. Ανησυχούµε δε 

πολύ περισσότερο γιατί στα κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2005, που έχει ήδη 
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κατατεθεί στη Βουλή, δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς των 

εκπαιδευτικών.    
Κυρία Υπουργέ, 

Επανερχόµαστε σήµερα και ζητάµε από εσάς σαφή και ειλικρινή απάντηση στα 

ερωτήµατα του εκπαιδευτικού κόσµου:  

Θα αναγνωρίσει η κυβέρνηση την ιδιαιτερότητα του ρόλου των εκπαιδευτικών και 

το σηµαντικό έργο που επιτελούµε; 

Θα δώσει σαφή και πρακτικά δείγµατα για το πώς την προτεραιότητα στην παιδεία 

που διακηρύσσει; 

Υπάρχει ελπίδα να αναβαθµιστεί η παρεχόµενη εκπαίδευση, αν δεν στηριχτεί µε 

κάθε τρόπο «η ψυχή της», δηλαδή ο εκπαιδευτικός; 

 

Κυρία Υπουργέ, 

Η σχεδιαζόµενη χορήγηση αυξήσεων στο ύψος του πληθωρισµού αποτελεί συνέχεια της 

πολιτικής λιτότητας. Έτσι, θα οδηγηθούµε σε νέα οικονοµική υποβάθµιση, µε αποδοχές µε τις 

οποίες δεν θα µπορούµε να ανταποκριθούµε στο σηµερινό κόστος ζωής.  

Εκτιµάµε ότι το αίτηµα να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας είναι και σήµερα 

επίκαιρο. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε ο έλληνας καθηγητής να αµείβεται µε το 50%  του  

µέσου όρου των µισθών των καθηγητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Απαιτούµε την ικανοποίηση των δίκαιων οικονοµικών µας αιτηµάτων:  

 25% αυξήσεις στις αποδοχές µας  

 Άµεση χορήγηση του ποσού των 176 € και στους εκπαιδευτικούς 

 Ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς 

 Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη - µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση  

 Ουσιαστική αύξηση στο ωροµίσθιο, στην αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση των 

καθηγητών, που παραµένει στα επίπεδα του 1996, και στην αµοιβή για την ενισχυτική 

διδασκαλία 

 Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 

 Άµεση καταβολή όλων των δεδουλευµένων, που περιλαµβάνουν τις υπερωρίες, τις 
αµοιβές των καθηγητών που διδάσκουν στην Π.∆.Σ., των ωροµισθίων 
συναδέλφων, των εµπλεκοµένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, κ.λπ 




