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ΘΕΜΑ: Αυτοτελής φορολόγηση του επιμισθίου εκπαιδευτικών εξωτερικού 

 
 
Κύριε Υπουργέ,      

  
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 
(ΟΛΜΕ) εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην επιχειρούμενη περικοπή των 
επιδομάτων των εκπαιδευτικών. Είναι γνωστό ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ανήκουν 
στους προνομιούχους του Δημοσίου, δεδομένου ότι οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές 
τους κυμαίνονται από 1.061,41 € (καθαρές αποδοχές άγαμου νεοδιοριζόμενου 
εκπαιδευτικού) έως 1.628,85 € (καθαρές αποδοχές άγαμου εκπαιδευτικού με 35 
χρόνια υπηρεσίας). 
 Αναγνωρίζουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας. Όμως, δεν 
είναι δυνατόν, γι’ άλλη μια φορά, να πληρώνουν την κρίση οι «συνήθεις 
ύποπτοι», δηλαδή οι μισθωτοί του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  
 Εμείς λέμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι και δη οι εκπαιδευτικοί είμαστε οι 
πλέον ειλικρινείς φορολογούμενοι σε μια χώρα που η φοροδιαφυγή έχει γίνει «εθνικό 
άθλημα». Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που ποτέ δεν πλήρωσαν σε αυτή την χώρα.  
 Επιπροσθέτως, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην κατάργηση της 
αυτοτελούς φορολόγησης του επιμισθίου των εκπαιδευτικών που είναι 
αποσπασμένοι στο εξωτερικό (Γερμανία και αλλού). Το επιμίσθιο δεν αποτελεί 
μισθό, αλλά βοήθημα, για να ανταπεξέλθουν οι συνάδελφοι το αυξημένο κόστος 
ζωής στις χώρες που διαμένουν. 
 Επίσης, η ρύθμιση του αφορολογήτου ορίου με αποδείξεις καθίσταται 
προβληματική γι’ αυτή την ομάδα εργαζομένων, που εκ των πραγμάτων, αδυνατούν 
να συγκεντρώσουν αποδείξεις, αφού διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Η πρόσθεση 
του συνόλου των αποδοχών τους και του επιμισθίου, η ενιαία φορολόγηση του όλου 
ποσού και η αδυναμία συγκέντρωσης αποδείξεων από τους αποσπασμένους στο 
εξωτερικό εκπαιδευτικούς, καθιστά τη φορολόγηση της συγκεκριμένης ομάδας 
ληστρική.  
 Εάν υλοποιηθεί αυτή η ρύθμιση θα καταγραφεί μαζικός επαναπατρισμός 
των συναδέλφων στην Ελλάδα, αφού η παραμονή τους εκεί θα καταστεί 
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ασύμφορη. Επιπλέον, θα καταγραφεί αδιαφορία των υπηρετούντων στην 
Ελλάδα, για να αποσπαστούν στο εξωτερικό, με κίνδυνο να δεχθεί σοβαρό 
πλήγμα η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού.  
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