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Αδιοριςτία και χαμθλοί μιςκοί αποτελοφν επιλογζσ τθσ κυβζρνθςθσ . . .   

 

Είναι κοινϊσ αποδεκτό ότι τα τελευταία χρόνια των Μνθμονίων ο αρικμόσ των 

εκπαιδευτικϊν ζχει ςυρρικνωκεί ςθμαντικά μετά τθν αποχϊρθςθ (ςυνταξιοδότθςθ) πάνω 

από 30.000 εκπαιδευτικϊν από τθ Δθμόςια Εκπαίδευςθ ενϊ τα τρία τελευταία χρόνια δεν 

ζχει διοριςτεί οφτε ζνασ. Η κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, πιςτι ςτισ επιταγζσ των 

Μνθμονίων και με το πρόςχθμα τθσ μείωςθσ των Δθμοςίων Υπαλλιλων, με τθν πολιτικι 

των μθδενικϊν διοριςμϊν που μζχρι τϊρα εφαρμόηει, ςτερεί από τθν Εκπαίδευςθ ζνα 

ςθμαντικό κομμάτι ανκρϊπινου δυναμικοφ και δείχνει να μθν ενδιαφζρεται για το 

δυςαναπλιρωτο κενό που δθμιουργεί θ μθ ανανζωςι του.  

Το γεγονόσ αυτό βζβαια δεν εμποδίηει τθν ςυγκυβζρνθςθ ΣΥΙΖΑ - ΑΝΕΛ να 

διορίηει, ςε εβδομαδιαία βάςθ, ςυμβοφλουσ και μετακλθτοφσ υπαλλιλουσ με Ρράξεισ 

Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (που τόςο είχε αφορίςει ςτο παρελκόν), τθρϊντασ 

απαρζγκλιτα τθ «δζςμευςθ» του ςθμερινοφ Ρρωκυπουργοφ, ςτο διαρκζσ ςυνζδριο του 

ΣΥΙΖΑ, τον Ιανουάριο του 2015 που διλωνε με ςτόμφο: «Καταργοφμε τα πολυάρικμα 

Κυβερνθτικά όργανα, που λειτουργοφν ωσ φυτϊρια διαφκοράσ… Αποςυμφοροφμε τον 

Δθμόςιο τομζα από τισ ςτρατιζσ των ςυμβοφλων και των μετακλθτϊν υπαλλιλων… 

Ερχόμαςτε για να εμπιςτευκοφμε τθ Δθμόςια διοίκθςθ ανεξάρτθτα από το ςε ποιο κόμμα 

ανικει». Επιςθμαίνεται ότι μόνο το τελευταίο τρίμθνο του 2015 οι μετακλθτοί υπάλλθλοι 

από 957 ζφταςαν αιςίωσ τουσ 1814, ςφμφωνα με κυβερνθτικά ςτοιχεία.  

Αναφορικά με τουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν παραπζμπουν ςε 

υποςχζςεισ και τάματα τα οποία «ποτζ δεν χάλαςαν ςπίτια…». «Είκοςι χιλιάδεσ 

διοριςμοί ςτθν εκπαίδευςθ τθν επόμενθ τριετία…», είναι ο ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ. Πλοι 

γνωρίηουμε ότι δεν κατάφεραν με τον περςινό, εγκεκριμζνο από τουσ κεςμοφσ, 



 

προχπολογιςμό (15.000 προςλιψεισ προζβλεπε) να προχωριςουν ςε προςλιψεισ ςτθν 

εκπαίδευςθ, πζρα από τισ επαναπροςλιψεισ των ευριςκόμενων ςε διακεςιμότθτα. 

Αποκρφπτουν ςκοπίμωσ, βζβαια, ότι δεν μποροφν να ξεκινιςουν από εφζτοσ μετά τθν 

παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ 33/2006 Ρ.Υ.Σ. «Αναςτολι διοριςμϊν και προςλιψεων ςτο 

Δθμόςιο Τομζα» (ΦΕΚ 183/30-12-2015 τ. Αϋ), εκτόσ εάν θ 4μελισ επιτροπι αποφαςίςει 

διαφορετικά. Είναι όμωσ και ο προχπολογιςμόσ του 2016 που «φωνάηει» ότι δεν ζχει 

γίνει πρόβλεψθ για διοριςμοφσ εκπαιδευτικϊν. 

«Μπαλϊνουν»  βζβαια τα κενά (και όχι όλα μιασ και χιλιάδεσ είναι αυτά που 

υπάρχουν ακόμα και ςιμερα) με τισ πιςτϊςεισ που προβλζπονται από το ΕΣΡΑ. Είναι 

αλικεια ότι τα ςτοιχεία λζνε ότι ζχουν ιδθ εξαντλιςει το 50% των πιςτϊςεων που 

προβλζπονται από το ΕΣΡΑ μζχρι το 2020;  

Ράντωσ, για τουσ διοριςμοφσ ειδικϊν ςυμβοφλων, μετακλθτϊν υπαλλιλων και 

ςτενϊν ςυνεργατϊν - ςυγγενϊν των μελϊν τθσ κυβζρνθςθσ δεν υπάρχει κανζνα όριο, 

κανζνασ περιοριςμόσ. Ακόμα και όταν πιάνονται «με τθ γίδα ςτθν πλάτθ» ακολουκοφν 

τισ αιτιάςεισ του Γραμματζα τθσ νεολαίασ του ΤΡΙΖΑ και «οφτε γάτα… οφτε ηθμιά»! Και 

δεν μιλάμε για τισ αμοιβζσ πολλϊν εξ’ αυτϊν που κατατάςςονται ςτο ανϊτερο κλιμάκιο 

του νζου μιςκολογίου. 

Για τουσ «κοινοφσ κνθτοφσ» εφαρμόηεται το νζο Μιςκολόγιο! Η «απαςφάλιςθ» 

του αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ που «επιτυγχάνει» ο κ. Κατροφγκαλοσ με το νζο ζκτρωμα 

που λανςάρει, ζφερε ςε δεφτερθ μοίρα το νζο μιςκολόγιο για το οποίο υπιρξε περιςςι 

ςπζκουλα ότι κα φζρει αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ των υπαλλιλων. 

Η αποςφνδεςθ του μιςκοφ από τον βακμό δεν ςθμαίνει και τθν αποςφνδεςθ από 

τθν αξιολόγθςθ, που ακόμα δεν ξζρουμε τθ μορφι που κα πάρει. Αφενόσ γιατί το 

νομοκετικό πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ δεν ζχει ακόμα καταργθκεί (παρά τισ ςυνεχείσ 

δεςμεφςεισ), αφετζρου γιατί υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ για προωκθμζνθ μιςκολογικι 

εξζλιξθ ι αναςτολι τθσ. Στο νζο μιςκολόγιο αναφζρεται: «Στθν περίπτωςθ που κάποιοσ 

«ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ περί αξιολόγηςησ των υπαλλήλων διατάξεισ, βαθμολογείται με 

άριςτα κατά μζςο όρο ςε τρεισ (3) ςυνεχόμενεσ ετήςιεσ αξιολογήςεισ, δφναται να 

εξελίςςεται ταχφτερα ςτη μιςθολογική κλίμακα τησ κατηγορίασ τουσ, λαμβάνοντασ ζνα 

επιπλζον μιςθολογικό κλιμάκιο. Με βαςική προχπόθεςη το ποςοςτό των υπαλλθλων που 



 

ια εμπίπτουν ςε αυτθ τη διάταξη να είναι μεταξφ του 5% και 15% (τι ιυμίζουν αυτά τα 

αυιαίρετα ποςοςτά;), λαμβανομζνησ υπόψη τησ εκάςτοτε δημοςιονομικήσ ςυγκυρίασ. 

Σε περιπτϊςεισ που κατά τη διαδικαςία αξιολόγηςησ, ο υπάλληλοσ βαθμολογείται 

ωσ ανεπαρκήσ ή ακατάλληλοσ για την υπηρεςία, διερευνάται η δυνατότητα εφοδιαςμοφ 

του με επιπλζον κίνητρα διαρκοφσ επιμόρφωςησ ή άλλων δράςεων. Μετά από τρεισ (3) 

ετήςιεσ ςυνεχόμενεσ αξιολογήςεισ, δφναται να αναςτζλλεται (με απόφαςη του αρμόδιου 

υπηρεςιακοφ ςυμβουλίου) μζχρι και ζνα (1) χρόνο η αυτόματη μιςθολογική του εξζλιξη.» 

Οι υψθλζσ αποδοχζσ που προβλζπονται για τα «δικά μασ παιδιά» δεν ζχουν καμία 

ςχζςθ με το μιςκολόγιο των άλλων υπαλλιλων. Η ενδεχόμενθ διαφορά που προκφπτει 

από τθν εφαρμογι του, μετά τθν επανακατάταξθ, διατθρείται ωσ «προςωπικι διαφορά». 

Είναι γνωςτό ότι αφενόσ θ προςωπικι διαφορά δεν υπολογίηεται για τισ ςυντάξιμεσ 

αποδοχζσ, αφετζρου εφκολα μπορεί να περικοπεί (ςε περίπτωςθ… δθμοςιονομικισ 

ανάγκθσ!!!) Ειδικότερα για τουσ ςυναδζλφουσ αναπλθρωτζσ, θ προςωπικι διαφορά κα 

ιςχφςει μόνο μζχρι τισ 21/06/2015. Συγκεκριμζνα, προβλζπεται ότι θ τυχόν φπαρξθ 

προςωπικισ διαφοράσ, καταβάλλεται μόνο για όςο διάςτθμα οι υπάλλθλοι αυτοί 

εξακολουκοφν να παρζχουν αδιάλειπτα τισ υπθρεςίεσ τουσ. Στθν περίπτωςθ που λιξει θ 

ςφμβαςι τουσ για ζνα χρονικό διάςτθμα και επανζλκουν ςτθ ςυνζχεια (όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ των αναπλθρωτϊν) τότε κατατάςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ κατθγορίασ τουσ, 

ςφμφωνα με τα ζτθ υπθρεςίασ και τα τυπικά τουσ προςόντα, χωρίσ όμωσ τθ διατιρθςθ 

προςωπικισ διαφοράσ. 

Οι όποιεσ πενιχρζσ αυξιςεισ προκφπτουν από το «ξεπάγωμα» τθσ μιςκολογικισ 

εξζλιξθσ για μια μικρι μερίδα υπαλλιλων, δεν παρζχονται αυτομάτωσ αλλά κα δοκοφν ςε 

4 ιςόποςεσ ετιςιεσ (!) δόςεισ. Εδϊ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι ςτισ ρυκμίςεισ 

προβλζπεται το «ξεπάγωμα» τθσ μιςκολογικισ εξζλιξθσ μόνο για 2 χρόνια κι επομζνωσ 

μιλάμε για μια οριςτικά χαμζνθ διετία που κα μασ ακολουκεί ςε όλο τον υπόλοιπο 

εργαςιακό μασ βίο.  

Ουςιαςτικά, δθλαδι, μιλάμε για «πάγωμα» μιςκολογικϊν ωριμάνςεων και 

αποδοχϊν μετά τθ νζα κατάταξθ με βάςθ το νζο μιςκολόγιο για 4 ζωσ και 10 χρόνια. 



 

Το μίγμα των ονομαςτικϊν μειϊςεων που ζχουμε υποςτεί τα τελευταία χρόνια ςε 

ςυνδυαςμό με τθν υπερβολικι αφξθςθ των ζμμεςων και άμεςων φόρων, μασ 

απομάκρυνε πολφ από τον μζςο όρο των μιςκϊν των εκπαιδευτικϊν ςτθν Ε.Ε.  

Αν ςυνυπολογίςει κανείσ και τθν ενδεχόμενθ αφξθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

τότε γίνεται περιςςότερο ορατι και θ οικονομικι μασ εξακλίωςθ.  

Η Δθμοκρατικι Ανεξάρτθτθ Κίνθςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ςτακερι ςτισ κζςεισ τθσ απαιτεί: 

 Μόνιμουσ Διοριςμοφσ για τθν κάλυψθ όλων των κενϊν. 

 Μιςκοφσ αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ για τον εκπαιδευτικό με επαναφορά των 

μιςκϊν ςτα επίπεδα του 2009 και ουςιαςτικι οικονομικι αναβάκμιςθ ςτα 

ειςαγωγικά κλιμάκια. 

 Ακϊλυτθ μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ με απεξάρτθςθ από 

αξιολόγθςθ και ποςοςτϊςεισ. 

 

 

Από τθ Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε. 

 

  


