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Δραστικές μειώσεις θα δουν από σήμερα, στις αποδοχές τους οι 200.000 εκπαιδευτικοί,
εξαιτίας της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου, με τους μεγάλους χαμένους να είναι…
οι νεοδιόριστοι, ενώ η μείωση φθάνει έως και το 35%.

«Θα υπάρξουν και άλλες μειώσεις»
«Η χρόνια που πέρασε ήταν οιωνός για το τι θα είναι τα επόμενα χρόνια, το 2012 θα είναι
πολύ πιο «αιματηρό» για τους δημοσίους υπαλλήλους, θα υποστούμε και άλλα χτυπήματα,
εφόσον τα χαράτσια μπαίνουν στο νέο μισθό, θα υπάρξουν περισσότερες περικοπές». Αυτό
τόνισε, μιλώντας, στον «Π.Λ.» ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Τρικάλων, κ. Σεραφείμ Ψαρράς.
Κατά τον κ. Ψαρρά οι απώλειες στο μισθό των δασκάλων και των νηπιαγωγών αγγίζουν έως
και το 30%, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του τοπικού Συλλόγου το χειρότερο είναι
πως,στο εξής ο μισθός θα εξαρτάται από το βαθμό του καθενός.
«Ένας εκπαιδευτικός με 15 χρόνια προϋπηρεσία έπαιρνε 1.400 ευρώ, περίπου και με δύο
παιδιά, με το ενιαίο μισθολόγιο θα παίρνει 1.150 ευρώ, χρήματα που θα κρατηθούν
αναδρομικά. Δε ξέρουμε πότε θα πληρωθούμε με το ενιαίο μισθολόγιο» σημείωσε.
Στη συνέχεια, ο κ. Ψαρράς τόνισε ότι το νέο μισθολόγιο φέρνει σε απόγνωση τους
εκπαιδευτικούς και θα πρέπει να σκεφτούμε πως θα ζήσει ένας εκπαιδευτικός που θα
διοριστεί σε μια άλλη πόλη που θ’ αναγκαστεί να πληρώσει το ενοίκιο του και τους
λογαριασμούς του.
Το ίδιο σημείωσε και ο πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Τρικάλων, κ.
Σπήλιος Τσιγάρας, λέγοντας ότι ένας καθηγητής με 10 χρόνια υπηρεσία και δύο παιδιά,
έπαιρνε 1.350 ευρώ, με το ενιαίο μισθολόγιο θα παίρνει 1.010 ευρώ.
«Είναι ακόμα η αρχή, προβλέπονται χειρότερα τα πράγματα για τον κλάδο, αλλά και για
όλους. Δυστυχώς, κανένας δεν γνωρίζει πότε θα σταματήσει αυτό», σημείωσε ο κ.
Τσιγάρας.
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στην πρόσφατη συνάντηση που είχε το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΟΕ (Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας) με την Υπουργό Παιδείας τέθηκε
το ζήτημα των αποδοχών τους, με τους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν ότι «αποτελεί ντροπή
για όλους αυτούς που πήραν τις αποφάσεις, ο νεοδιόριστος Έλληνας εκπαιδευτικός να
αμείβεται με το ποσό των 640€ το μήνα και όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί να έχουν
τεράστιες περικοπές, που φτάνουν στο 35%, στους ήδη πενιχρούς μισθούς τους οι οποίοι
πλέον μοιάζουν περισσότερο με προνοιακά επιδόματα. Η κατάργηση ακόμη και επιδομάτων
που χορηγούνταν σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. επίδομα ειδικής αγωγής, επίδομα δυσμενών
συνθηκών) υποδηλώνει πως υπάρχει παντελής διάθεση απαξίωσης και εξαθλίωσης του
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Έλληνα εκπαιδευτικού. Απαίτηση των εκπαιδευτικών είναι η κρίση να μη μεταφερθεί για
άλλη μια φορά στα συνήθη υποζύγια αλλά να πληρώσουν επιτέλους οι έχοντες και
κατέχοντες».

Πρωινός Λόγος

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com
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