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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ: 

ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΗ ΔΘΑΣΑΞΗ ΓΘΑ ΣΗΝ ΚΛΟΠΗ  

ΣΟΤ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΣΑ ΥΡΟΝΟΤ ΣΟ ΜΘΘΟΛΟΓΘΟ 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ βαζκνιόγηνπ-κηζζνιόγηνπ ε θπβέξλεζε δίλεη έλα 

ζπληξηπηηθό ρηύπεκα ζηνπο κηζζνύο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη θπζηθά ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο ρακειόηεξα ακεηβόκελνπο ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαηά 

δειώζεηο όισλ ησλ ππνπξγώλ. Με ην βαζκνιόγην θαζειώλνληαη βαζκνινγηθά, άξα 

θαη κηζζνινγηθά νη εθπαηδεπηηθνί, κεηώλνληαο δξακαηηθά ηελ ςαιίδα κηζζώλ κεηαμύ 

ησλ λενπξνζιακβαλόκελσλ θαη ησλ ζπληαμηνδνηνύκελσλ,  θαζηζηώληαο αζύκθνξε 

θαη θαζόινπ πξνηηκεηέα ηελ εθπαηδεπηηθή  ηδηόηεηα. 

Πέξα όκσο θη από απηά, κε ηε ξύζκηζε ηνπ άξζξνπ 29, όπνπ θαηά ηελ έληαμε 

ηνπ ππαιιήινπ ζε κηζζνινγηθό θιηκάθην δελ πξνζκεηξάηαη ν πιενλάδσλ ρξόλνο, 

πήγαλ λα εθαξκόζνπλ κηα θαζαξά ιεζηξηθή δηάηαμε πνπ αδηθνύζε θαηάθνξα κεγάιν 

πνζνζηό ππαιιήισλ. 

Με ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξ. 34 ηνπ λένπ πνιπλνκνζρεδίνπ «Επείγνπζεο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012 – 2015», πνπ έρεη ήδε θαηαηεζεί ζηε Βνπιή καταργείται το 

δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 τοσ άρθρ. 29 τοσ 4024/11 (Μηζζνιόγην).  

 Σν άξζξν 29 ηνπ Ν. 4024/11 αλέθεξε: «Οη ππάιιεινη πνπ εληάζζνληαη ζηνπο 

λένπο βαζκνύο, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ άξζξνπ, ιακβάλνπλ ην 

βαζηθό κηζζό ηνπ βαζκνύ απηνύ, ελώ όζνη εμ απηώλ έρνπλ πιενλάδνληα ρξόλν ζηνλ 

ίδην βαζκό εμειίζζνληαη ζηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ βαζκνύ απηνύ, ζύκθωλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ παξόληνο. Μεηά ηελ αλωηέξω 

κηζζνινγηθή έληαμε, ε κηζζνινγηθή εμέιημε πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθωλα κε ηηο ίδηεο 

δηαηάμεηο, ρωξίο λα πξνζκεηξάηαη ηπρόλ πιενλάδωλ ρξόλνο».  

 Καηαξγείηαη ινηπόλ κηα εμόθζαικα αληηζπληαγκαηηθή θαη αληηϋπαιιειηθή 

δηάηαμε γηα ηελ νπνία ε ΟΛΜΔ, αιιά θαη όιεο νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελώζεηο ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ, είραλ αληηηαρζεί θαη δεηήζεη ηελ άκεζε θαηάξγεζή ηεο.  

Η ΟΛΜΔ έρνληαο ήδε ζέζεη κε απόιπην ηξόπν ην ζέκα ζην ππόκλεκά ηεο 

ζηηο 5/12/11 θαη ζην ππόκλεκά ηεο γηα ηηο επηπηώζεηο ηνπ λ.4024/11 (16/12/11) πξνο 

ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπ. Παηδείαο ζηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ, ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δίθαηνπ αηηήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Πξνθαλώο θαη κε απηή ηελ θαηάξγεζε δελ ηθαλνπνηνύληαη ηα νηθνλνκηθά καο 

αηηήκαηα. 

πλερίδνπκε ηνλ αγώλα καο γηα ηε ζπλνιηθή θαηάξγεζε ηνπ λένπ 

κηζζνινγίνπ – βαζκνινγίνπ πνπ θαζειώλεη κηζζνινγηθά θαη βαζκνινγηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο.  
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