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ΟΛΜΕ 
 

Οι επιπτώσεις των µέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση 
στην εκπαίδευση  και τους εκπαιδευτικούς 

 

 
Εισοδηµατική πολιτική 

 
Από τις προεκλογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού πως «χρήµατα 

υπάρχουν» και «δεν θα υπάρξει πάγωµα µισθών, αλλά αυξήσεις πάνω από τον 
πληθωρισµό» φτάσαµε στη µείωση των µισθών, στην κατάργηση εργασιακών 
δικαιωµάτων, στην πιο σκληρή λιτότητα των τελευταίων δεκαετιών. 

 
Συγκεκριµένα η κυβέρνηση ανακοίνωσε µεταξύ των άλλων ότι: 
 

• «Αναστέλλεται η χορήγηση αύξησης σε όλα τα µισθολόγια του δηµοσίου, 
χορηγείται µόνο, η εισοδηµατική ωρίµανση σε όσους τη δικαιούνται.  

• Αναστέλλεται η (τιµαριθµική) αναπροσαρµογή σε όσα επιδόµατα προβλέπεται.  
• Τα επιδόµατα και οι πρόσθετες αποζηµιώσεις των δηµοσίων υπαλλήλων 

µειώνονται κατά 10%.  
• ∆εν µειώνονται το κίνητρο απόδοσης που λαµβάνουν όλοι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, όπως 

και τα επιδόµατα µεταπτυχιακών σπουδών, η οικογενειακή παροχή και τα 
επιδόµατα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για όσους τα δικαιούνται».  
 

Έτσι µε βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί: 
 
α) θα έχουν ονοµαστική µείωση του µισθού τους κατά 46 € (10% στα επιδόµατα 

εξωδιδακτικής απασχόλησης και διδακτικής προετοιµασίας που είναι σήµερα 460,91 € 
συνολικά), συνολική ετήσια µείωση 553€ 

β) θα στερηθούν µια µεγάλη κατάκτηση των δίµηνων απεργιών του κλάδου (1988 και 
1997), δηλ. της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής του επιδόµατος εξωδιδακτικής 
απασχόλησης (που και φέτος θα αυξανόταν σύµφωνα µε τον επίσηµο ετήσιο τιµάριθµο-
1,2%, περίπου κατά 4,27 €), συνολική ετήσια µείωση 51 €. Αυτή η περικοπή είναι το 
θεσµικό «δωράκι» που επιφύλασσε η κυβέρνηση στους εκπαιδευτικούς, µιας και 
το εν λόγω επίδοµα είναι το µοναδικό τιµαριθµοποιούµενο στο δηµόσιο!  

γ) θα υποστούν όπως και όλοι οι εργαζόµενοι µια παραπέρα µείωση της αγοραστικής 
αξίας του εισοδήµατός τους, και µάλιστα φέτος στην πιο ακραία της µορφή, µετά το 
πάγωµα µισθών που έγινε την περσινή χρονιά.  
 

Και επειδή η κυβέρνηση και ορισµένα ΜΜΕ µας παρουσιάζουν ως υψηλόµισθους, ο 
παρακάτω πίνακας είναι αποκαλυπτικός.  
  

Καθηγητής/-τρια άγαµος/-η ΠΕ 4ετούς φοίτησης 

Έτη 
Υπηρεσίας 

Βασικός 
Μισθός 

∆ιδακτικής 
Προετοιµασίας 

Εξωδιδακτικής 
Απασχόλησης 

Κίνητρο 
Απόδοσης 

Μικτές  
Αποδοχές 

Κρατήσεις 
Καθαρές 
Αποδοχές 

0-1 985 105 355,91 100 1.545,91 484,50 1.061,41 

20-21 1.385 105 355,91 100 1.945,91 485,09 1.460,82 
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33 + 1.666 105 355,91 100 2.226,91 598,06 1.628,85 

 

Αποκαλυπτική είναι και η σύγκριση µε τους µισθούς των Ευρωπαίων 
συναδέλφων µας. Σύµφωνα µε δηµοσιευµένα στοιχεία του ΟΟΣΑ, ο Έλληνας 
εκπαιδευτικός λαµβάνει στα 35 χρόνια υπηρεσίας, µόλις το 51% του µέσου όρου 
του µισθού του εκπαιδευτικού των 12 πρώτων χωρών της ευρωζώνης!! 
  

Ασφαλιστικό σύστηµα 
 

Με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, όπως καταγράφηκαν από 
δηλώσεις του Υπ. Εργασίας (9-2-2010): 

1. Θεσµοθετείται βασική σύνταξη (360€) ως κοινή αφετηρία για όλες τις κύριες 
συντάξεις και καθιερώνεται από εκεί και πέρα η ανταποδοτική σχέση της σύνταξης, µε το 
χρόνο εργασίας και τις καταβληθείσες εισφορές σε όλο τον εργασιακό βίο, ώστε «να 
δηµιουργηθεί κίνητρο για την παραµονή στην εργασία».  

2. Αυξάνεται η µέση ηλικία συνταξιοδότησης µε στόχο να γίνει 63 από 61 σήµερα,  
3. Καταργείται ουσιαστικά η 35ετία και συνδέεται µε την ηλικία (62 ετών για το 

δηµόσιο),  
4. Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για την υποχρεωτική απόλυση από το δηµόσιο και 

προσαρµόζονται σε αυτά που προβλέπονται για την πλήρη σύνταξη. 
5. Με τη νοµοθετική απαγόρευση όλων των διατάξεων για πρόωρη συνταξιοδότηση, 

ουσιαστικά αφαιρείται από τους εκπαιδευτικούς η κατακτηµένη µε αγώνες δυνατότητα να 
συνταξιοδοτούνται στα 30 χρόνια, έστω µε τα 30/35 των συντάξιµων αποδοχών. 

6. Θα εφαρµοστεί η απόφαση του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «για την 
εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών-γυναικών στο ∆ηµόσιο από το 2013». Η 
απόφαση αυτή µετατρέπει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης στο δηµόσιο, σε 
επαγγελµατικό.  
 

Με την ανατροπή όλων των παραµέτρων που µέχρι σήµερα γνωρίζαµε ως 
κοινωνικό ασφαλιστικό σύστηµα και µε δεδοµένη και την απόλυτη άρνηση της 
κυβέρνησης (ούτε 1 € ∆ΕΝ θα δώσουµε, είπε ο υπουργός Οικονοµικών στην πρόσφατη 
συνάντησή του µε την Α∆Ε∆Υ) να δοθεί οικονοµική στήριξη στα ταµεία µας, που βρίσκονται 
στα όρια της κατάρρευσης (ΟΠΑ∆-υγειονοµική περίθαλψη και ΤΠ∆Υ-εφάπαξ), 
διαµορφώνεται ένα ζοφερό τοπίο για τα εργασιακά µας δικαιώµατα και τις 
κατακτήσεις µας, µε αποτέλεσµα να ανοίξει ο δρόµος για τη δηµιουργία επαγγελµατικών 
ταµείων  και  την ιδιωτική ασφάλιση. 

 
 

Φορολογικό σύστηµα 
 

Η ουσιαστική κατάργηση του ήδη χαµηλού αφορολόγητου των 12.000 € για τον άγαµο 
(και 1.000 € επιπλέον για κάθε παιδί) και η σύνδεσή του µε τη συλλογή αποδείξεων θα 
προσθέσει νέα βάρη στους εκπαιδευτικούς και σε όλους τους εργαζόµενους. Η συλλογή δε 
αποδείξεων που πρέπει να αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήµατός µας είναι πρακτικά 
αδύνατη και η συρρίκνωση του και από αυτό το µέτρο είναι σίγουρη, αφού η µη συλλογή 
τους επιφέρει 10% ποινή επί του ποσού των αποδείξεων που θα πρέπει να κατατεθούν, δηλ. 
επιπλέον φόρο. Τα παρακάτω παραδείγµατα φορολογίας  εκπαιδευτικών είναι 
αποκαλυπτικά. 
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ΑΓΑΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ       

Ετη 
Υπη-
ρεσίας 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ 
Καθαρές 

αποδοχές+φόρος 

Ετήσιος 
Φόρος 
2009 

Ετήσιος 
φόρος   
2010 

Αποδείξεις 
30%  

ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 

10%  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΦΟΡΟΥ  

2010 

∆ΙΑΦΟΡΑ 
2009-2010   

0-1 15.090 761 556 4.527 453 1.009 248  

20-21 22.146 2.498 2.198 6.644 664 2.862 364  

33 + 25.338 3.284 3.028 7.601 760 3.788 504  

ΕΓΓΑΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΜΕ 2 ΠΑΙ∆ΙΑ 
     

0-1 15.706 420 307 4.712 471 778 358  
20-21 22.951 2.204 2.047 6.885 689 2.736 532  
33 + 26.143 2.990 2.877 7.843 784 3.661 671  

 

∆ηλ. ένα ζευγάρι εκπαιδευτικών µε 33 χρόνια υπηρεσίας θα πρέπει να συλλέξει 

13.770 € αποδείξεις για να «υπερασπίσουν» το αφορολόγητό τους!! 

Αν προσθέσουµε σε αυτό την αύξηση του ειδικού φόρου στα καύσιµα που θα προκαλέσει 
αλυσιδωτές αυξήσεις στις τιµές των προϊόντων, την αύξηση της φορολογίας των φυσικών 
προσώπων κατά 4,4% µε την παράλληλη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων κατά 
7,2%, αλλά και την αύξηση κατά 6% των έµµεσων φόρων που πλήττει κυρίως τους 
εργαζόµενους και τους κοινωνικά ασθενέστερους (όπως προβλέπονται από τον 
προϋπολογισµό) γίνεται φανερό πως τα βάρη της κρίσης καλούνται να τα πληρώσουν οι 
εργαζόµενοι και όχι αυτοί που δηµιούργησαν την κρίση (τράπεζες, µεγάλες επιχειρήσεις 
κ.λπ.). 

 
Ετήσια απώλεια εισοδήµατος εκπαιδευτικού 

 
Η απώλεια του εισοδήµατός µας θα µας ακολουθεί και τα επόµενα χρόνια, επειδή  οι 

αυξήσεις (όποτε δοθούν) θα υπολογιστούν µε βάση το µισθό του 2008! Θα µας ακολουθεί και 
στη σύνταξη αλλά και στο εφάπαξ, που υπολογίζονται µε βάση το µισθό µας. 

Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω πίνακας µε τις απώλειες εισοδήµατος που θα 
προκύψουν για τους εκπαιδευτικούς το 2010, χωρίς να υπολογίσουµε την απώλεια της 
αγοραστικής δύναµης του µισθού µας. 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ (ΑΓΑΜΟΥ) 

  

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΕΙΩΣΗ 10% 
ΕΚΠ/ΚΩΝ 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΕΞΩ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ 

ΑΥΞΗΣΗ 
ΦΟΡΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΙΚΤΟΥ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

2009 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

0-1 553 51 248 852 20.521 4,2% 

20-21 553 51 364 968 26.121 3,7% 

33+ 553 51 504 1108 30.055 3,7% 

 

Εκπαίδευση (χρηµατοδότηση και προσλήψεις) 
 

1. Μείωση χρηµατοδότησης.  
Η απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών (2/4431/25-1-2010) να περικόψει κατά 10% τις 
πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού σε όλα τα Υπουργεία (και του Υπ. Παιδείας 
κατά 781 εκατ. €, δηλ.  το 10% των 7.808 εκατ. € που είναι ο συνολικός τακτικός 
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προϋπολογισµός του) διέλυσε πολύ γρήγορα τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες για χορήγηση 
ενός επιπλέον δις. ευρώ για την παιδεία το 2010 (χωρίς να υπολογίσουµε τις δαπάνες από τις 
νέες υπηρεσίες που εντάχθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευµάτων). 
2. Μείωση διορισµών. 

Στο πρόγραµµα σταθερότητας που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Ε.Ε. προβλέπεται 
σηµαντική µείωση των προσλήψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπ/σης (µονίµων κατά 50%, από 6.000 σε 3.000 και αναπληρωτών κατά 
70-80% από 11.000 σε 3 - 4.000). Αποδεικνύεται και από αυτό, πως ο πραγµατικός 
λόγος που το Υπ. Παιδείας προωθεί την αλλαγή του συστήµατος προσλήψεων είναι  
η δραµατική µείωση των διορισµών µονίµων εκπαιδευτικών τα αµέσως επόµενα 
χρόνια. Οι επιπτώσεις των περικοπών αυτών θα είναι: περισσότερα κενά στα 
σχολεία, µεγάλη αύξηση των προσλήψεων ωροµισθίων, πίεση στα σχολεία για 
δηµιουργία τµηµάτων αυστηρά µε 30 µαθητές και πιέσεις στο ωράριο των µονίµων 
εκπαιδευτικών. 

 

Επιβολή νέων µέτρων 
 
Και δεν είναι µόνον αυτά. 
Η καθηµερινή «προπαγάνδα» από τα ΜΜΕ, οι δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων, αλλά 

και πιεστικές εντολές των υπευθύνων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, επιδιώκουν να 
δηµιουργήσουν κλίµα αποδοχής από τους εργαζόµενους και νέων χειρότερων µέτρων, όπως, 
περικοπή 14ου µισθού-«δώρου Χριστουγέννων», αύξηση ΦΠΑ, τριετής λιτότητα κ.λπ. 

 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου της Ε.Ε. κ. Χ. Βαν Ροµπόι: «Η επιτροπή θα 
παρακολουθεί στενά την εφαρµογή των συστάσεων, σε συνδυασµό µε την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και θα προτείνει τα απαραίτητα πρόσθετα µέτρα  βάσει της 
τεχνογνωσίας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου…»! 

 

Μετά τα παραπάνω η µαζική συµµετοχή µας στην 24ωρη πανεργατική-
πανυπαλληλική απεργία και τα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα  στις 24 
Φεβρουαρίου,  είναι περισσότερο από αναγκαία για να βροντοφωνάξουµε: 

 
� Καµιά µείωση µισθών και επιδοµάτων, όπως προβλέπει το πρόγραµµα 

σταθερότητας  
� Όχι στην αλλαγή του κοινωνικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και 

στην αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
� Όχι στη δυσµενή αλλαγή  των εργασιακών  µας σχέσεων, τη συνέχιση της 

ωροµίσθιας και τη µείωση  των διορισµών 
  

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ - ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ  
ΟΧΙ ΣΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ∆ΙΚΑΙΗ ΑΝΑ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
ΑΘΗΝΑ, ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΛΜΕ, 10.30 Π.Μ. ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ                                                                               


