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ΘΕΜΑ: χετικά με το Νόμο 4024/2011  
 

 
 
 Κυρία Υπουργέ,  
 Κυρία Υφυπουργέ,  

Με τθν εφαρμογι του νζου νόμου 4024/11 ζγιναν πλζον δυςτυχώσ τραγικι 
πραγματικότθτα οι ςτοχεφςεισ τθσ εφαρμοηόμενθσ πολιτικισ για τθ φτωχοποίθςθ των 
εκπαιδευτικών και όλων των εργαηομζνων ςτο δθμόςιο (μιςκολόγιο), τθν υπθρεςιακι 
και βακμολογικι μασ κακιλωςθ, τθ μείωςθ του αρικμοφ των εργαηομζνων ςτο δθμόςιο 
μζςω τθσ εφεδρείασ, του προςυνταξιοδοτικοφ κακεςτώτοσ και των απολφςεων. 

 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
Σα εργαςιακά και ςυνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαηομζνων καρατομοφνται, 

οι Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ διαλφονται, το Κοινωνικό Κράτοσ εξαφανίηεται. Οι επιπτώςεισ 
από το αυτό το νόμο είναι καταλυτικζσ:  

- Νζο μιςκολόγιο-φτωχολόγιο με ακόμα μεγαλφτερεσ μειώςεισ των αποδοχών 
μασ που ξεπερνοφν ακόμα και το 40% φτάνοντασ πολφ κάτω από τα όρια φτώχιασ. Με 
ετιςιο κακαρό ειςόδθμα που ξεκινά μόλισ από τισ 8.500 €  και μείωςθ από 20-40%  
ανάλογα με το μιςκολογικό κλιμάκιο, από τισ ιδθ χαμθλζσ αμοιβζσ των εκπαιδευτικών. 
Καταργικθκαν τα επιδόματα των εκπαιδευτικών (εξωδιδακτικισ απαςχόλθςθσ και 
διδακτικισ προετοιμαςίασ) που δεν χαρίςτθκαν από τισ κυβερνιςεισ αλλά θ χοριγθςι 
τουσ ιταν αποτζλεςμα των τριών δίμθνων απεργιών των εκπαιδευτικών το 1988, το 1997 
και το 2006. 

- Βακμολόγιο που ςυνδζει ξανά μετά από πολλά χρόνια το μιςκό με το βακμό 
και τθν εκπλιρωςθ των «ςτόχων» κάκε υπθρεςίασ και μια ςκλθρι αξιολόγθςθ – 
χειραγώγθςθ. Ακόμα όμωσ και αν περάςει κάποιοσ αυτοφσ τουσ ςκοπζλουσ κα 
ςυναντιςει το φραγμό των ποςοςτών από τον ζνα βακμό ςτον άλλο. Για παράδειγμα 
από τον Β ςτον Α βακμό προχωρεί μόνο το 30% αυτών που ςυμπλθρώνουν τα προςόντα 
του νόμου!  

http://www.olme.gr/


- Ο πζλεκυσ τθσ εργαςιακισ εφεδρείασ και των απολφςεων είναι φανερό ότι 
βρίςκεται και πάνω από τουσ εκπαιδευτικοφσ από τθν λιξθ τθσ ςχολικι χρονιάσ, παρά το 
γεγονόσ πωσ εξαιρεκικαν από το τελικό κείμενο του νόμου. Οι δθλώςεισ του Τπουργοφ 
Διοικ. Μεταρρφκμιςθσ κ. Ρζππα ςτθ Βουλι για νζεσ ρυκμίςεισ και του εκπροςώπου τθσ 
τρόικασ για αφξθςθ των απολφςεων. 

- Περικοπι ςτο εφάπαξ αναδρομικά 15% - 20% και μζχρι και 50% ςτισ 
επικουρικζσ ςυντάξεισ. 

- Νζεσ φορολογικζσ ρυκμίςεισ με 5.000 αφορολόγθτο που κα προςτεκεί ςτθν 
κεςμοκετθμζνθ ζκτακτθ ειςφορά-χαράτςι (1-2% ςε όλα τα ειςοδιματα) κακώσ και το νζο 
χαράτςι για τισ κατοικίεσ μζςω τθσ ΔΕΗ που ιδθ ζχει λυγίςει τουσ οικογενειακοφσ 
προχπολογιςμοφσ. 

 
Β. ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ 
Πζρα από το γεγονόσ τθσ πλιρουσ αντίκεςισ μασ ςτο αντιεκπαιδευτικό και 

αντιυπαλλθλικό μιςκολόγιο, που μασ εξοντώνει μιςκολογικά και βακμολογικά, 
κεωροφμε αναγκαίο να επιςθμάνουμε και αρκετζσ παρενζργειεσ που προκφπτουν από 
τισ ρυκμίςεισ του: 

- Πώσ είναι δυνατόν να ηιςει ζνασ νζοσ εκπαιδευτικόσ με 640 € και μάλιςτα με τθν 
τιμωρθτικι διάταξθ για τθν τριετι υποχρεωτικι παραμονι ςτον πρώτο διοριςμό; 
Απαιτείται θ άμεςθ κατάργθςθ αυτισ τθσ διάταξθσ και για αυτό το λόγο. 

- Η βακμολογικι εξζλιξθ των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να ακολουκιςει αυτι των 
άλλων δθμόςιων υπαλλιλων. ε όλεσ τισ προθγοφμενεσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ οι 
εκπαιδευτικοί είχαν διαφορετικό βακμολόγιο που καταργικθκε με τον νζο νόμο. Δεν 
είναι αποδεκτι, αλλά κα αποδειχτεί και μθ λειτουργικι, θ βακμολογικι κακιλωςθ των 
εκπαιδευτικών. Σο ςφςτθμα προαγωγισ από βακμό ςε βακμό και από κλιμάκιο ςε 
κλιμάκιο, που ςυνοδεφεται με αξιολόγθςθ και μετριςιμουσ ςτόχουσ, είναι αδφνατο να 
εφαρμοςτεί ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

- Θεωροφμε απαράδεκτο το γεγονόσ ότι ςτθν κατάταξθ των εκπαιδευτικών ςε 
βακμοφσ και κλιμάκια μθδενίηεται θ επιπλζον προχπθρεςία. Αυτό δεν μπορεί να ςτακεί 
με καμιά λογικι και αντιςτρατεφεται τθ ςυνταγματικι αρχι τθσ ιςότθτασ. 

- Θεωροφμε πωσ δεν μπορεί να μθν αναγνωρίηεται ςτουσ αναπλθρωτζσ 
εκπαιδευτικοφσ θ προχπθρεςία τουσ ςτο δθμόςιο ςχολείο και να κατατάςςονται ςτο 
ειςαγωγικό κλιμάκιο και βακμό.  

- Θεωροφμε επίςθσ απαράδεκτο να μθν κατατάςςονται οι ΠΕ εκπαιδευτικοί με 5 
ι 6 ζτθ ςπουδών ςε ανώτερο κλιμάκιο όπωσ γίνονταν μζχρι ςιμερα.  

- Όςον δε αφορά το Επίδομα Ειδικισ Αγωγισ περιλαμβάνεται πλζον ςτα 
«επιδόματα επικίνδυνθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ». Όμωσ για να εξακολουκιςει να 
χορθγείται ςε όλουσ εργαηόμενουσ και τισ εργαηόμενεσ που υπθρετοφν ςτισ δομζσ τθσ 
ειδικισ αγωγισ, είναι απαραίτθτο να κακοριςτοφν με ΤΑ οι όροι και οι προχποκζςεισ 
χοριγθςισ του. 
 - Όςον αφορά το επίδομα παραμεκόριων και προβλθματικών περιοχών, ςτθ 
διευκρινιςτικι εγκφκλιο που εξζδωςε το Τπουργείο Οικονομικών ερμθνεφει το νόμο 
διαφορετικά από τα ιςχφοντα και χορθγεί το επίδομα μόνο ςε όςουσ εργάηονται ςε 
προβλθματικζσ περιοχζσ τφπου Α' και όχι ςε αυτοφσ που εργάηονται ςτισ προβλθματικζσ 
περιοχζσ τφπου Β'. 



Σα παραπάνω ηθτιματα ιδθ ςάσ ζχουν τεκεί (με ςχετικό υπόμνθμά μασ) και 
ςυηθτικθκαν ςτθ ςυνάντθςθ με τθν Τφυπουργό κα Χριςτοφιλοποφλου, όμωσ οι 
απαντιςεισ που δόκθκαν είναι αόριςτεσ για τα επιμζρουσ κζματα και απορριπτικζσ για 
τα αιτιματά μασ που αφοροφν τα γενικά κζματα του νόμου. 

Θα ςυνεχίςουμε τον αγώνα μασ για τθν κατάργθςθ του ν.4024/11 και τθ 
ςυνολικι ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ, αλλά παράλλθλα κα χρθςιμοποιιςουμε και 
κάκε πρόςφορο ζνδικο μζςον.  

 

 

 

 


