
 

 

 

 

 

Αθήνα  19/3/2009

Προς  

Τους Συλλόγους 
Εκπ/κών Π.Ε. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

µε αφορµή την εισοδηµατική πολιτική της κυβέρνησης 

  • Μηδενικές αυξήσεις στους εκπαιδευτικούς της Π.E.  
• Η µαζική συµµετοχή στην απεργία στις 2 Απρίλη  

                                    θα είναι η απάντησή µας 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες την εισοδηµατική της πολιτική, µια πολιτική άγριας 
και σκληρής λιτότητας για τους εργαζόµενους. Μια πολιτική πέρα για πέρα 
άδικη, αφού για µια ακόµη φορά τα βάρη φορτώνονται στους εργαζόµενους και 
στους συνταξιούχους και όχι στους έχοντες και κατέχοντες. Η εισοδηµατική 
πολιτική της κυβέρνησης για το 2009 διαµορφώνεται ως εξής: 

Μηνιαίος µεικτός µισθός 

(∆ηµ. Υπάλληλοι) 

Αριθµός Υπαλλήλων Ετήσια Ενίσχυση 

(βοήθηµα) 

Έως 1500 € 135.000 500€ 

1501 - 1700€ 78.000 300€ 

Πάνω από 1700€ 478.000 Καµία αύξηση 

 Συνταξιούχοι  

Μηνιαία σύνταξη Αριθµός συνταξιούχων Ετήσια ενίσχυση 

(βοήθηµα) 

Μέχρι 800€ 1.180.000 500€ 

801-1100€ 290.000 300€ 

Από 1.100 και πάνω 340.000 Καµία αύξηση 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης θα πάρουν το 2009 ΜΗ∆ΕΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ στους 
µισθούς, αφού µόνο όσοι έχουν κάτω από 7 χρόνια υπηρεσία θα λάβουν το 
«βοήθηµα» των 300€. 

Συγκεκριµένα: 



Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών από 7 χρόνια υπηρεσίας και άνω θα 
δουν τους µισθούς τους να µειώνονται κατά το ύψος του πληθωρισµού, αφού θα 
πάρουν µηδενική αύξηση, επειδή οι µεικτές µηνιαίες αποδοχές τους ξεπερνούν τα 
1700 €. 

Οι υπόλοιποι, που οι µεικτές µηνιαίες αποδοχές τους κυµαίνονται από 1500-1700 €, 
θα λάβουν  εφάπαξ παροχή για το 2009  300 € ετησίως (0,83 € την ηµέρα) 
αφαιρουµένου του φόρου 225 € (0,63 € την ηµέρα) αύξηση 1,26 -1,60% στις 
καθαρές τους αποδοχές. Και εδώ η αύξηση είναι κάτω του πληθωρισµού ( ο 
πληθωρισµός το Φεβρουάριο έτρεχε  µε ρυθµό 1,6%.) 

Παραδείγµατα 

1.Νεοδιόριστος άγαµος εκπαιδευτικός 

Ετήσιες καθαρές αποδοχές 14100 €  

 Εφάπαξ παροχή 300 €  αφαιρουµένου του φόρου 225 €  Ποσοστό αύξησης 
1,60%  Προβλεπόµενος πληθωρισµός για το 2009 2%.  Μείωση  αποδοχών 0,40% 

2.Έγγαµος εκπ/κός µε 2 παιδιά και µε 5 χρόνια υπηρεσίας 

 Ετήσιες καθαρές αποδοχές 17485 €  

 Εφάπαξ παροχή 300 € αφαιρουµένου του φόρου 225 € 

 Ποσοστό αύξησης 1,29%.  Προβλεπόµενος πληθωρισµός για το 2009 2%. Μείωση 
αποδοχών 0,71%            

Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ καταγγέλλει την πρωτοφανή αφαίµαξη εισοδήµατος που 
γίνεται σε 2,5 εκατοµµύρια µισθωτούς και συνταξιούχους της χώρας µας 
και καλεί τους συναδέλφους να δώσουν την απάντησή τους µε τη µαζική 
συµµετοχή τους στην 24ωρη απεργία στις 2 του Απρίλη και τη συµµετοχή τους 
στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σ' όλες τις πόλεις της χώρας, για να 
διεκδικήσουµε: 

• Πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς µας - 1400€ καθαρά στο 
νεοδιόριστο - Άµεση χορήγηση των 176€  

• Άµεση χορήγηση των συντάξεων και του εφάπαξ  

• Επιχορήγηση του ΟΠΑ∆ για να σταµατήσουν τα προβλήµατα µε τις 
καταγγελίες των συµβάσεων των γιατρών και των φαρµακοποιών  

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων  

• Κατάργηση της ωροµισθίας - πρόσληψη µόνιµου προσωπικού  
• Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΟΛΟΙ στις ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ 

Αθήνα 11:30΄ π.µ. ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 

Προσυγκέντρωση ∆ΟΕ 11:00 π.µ. στο Μουσείο 

Από τη ∆.Ο.Ε. 


