
Μισθολογική εξέλιξη των Ελλήνων εκπαιδευτικών στην 

περίοδο της κρίσης 

(Ομάδα α3 για Μισθολόγιο 11ου Εκπ. Συνεδρίου) 

Ενδεικτικοί άξονες μελέτης 

Ι) Αναδεικνύουμε όλες τις ποσοτικές και ποιοτικές αρνητικές 

πλευρές του μισθολογίου 2016. 

α) Μειώσεις στους μισθούς νεοδιόριστων και αναπληρωτών.  

(Εισαγωγικοί μισθοί νεοδιορίστων. Οι μισθοί των αναπληρωτών, κλπ. Η 

αναγνώριση προϋπηρεσίας. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Η 

αναγνώριση επί πλέον συναφών τίτλων). 

β) Ωριμάνσεις - Χρονοεπίδομα - Καταργήσεις πραγματικών εργασιακών 

μισθολογικών χρόνων - Μισθολογικές αποκαταστάσεις. 

(Ο τρόπος ωρίμανσης του βασικού μισθού και το «χρονοεπίδομα». Η 

κατάργηση των πραγματικών εργασιακών χρόνων 2016-2017 ως 

μισθολογικών. Μισθολογική αποκατάσταση από αυτοδίκαιες ή δυνητικές 

αργίες). 

γ) Εισαγωγικός και καταληκτικός μισθός. Κατάληξη από τα 33 στα 38 έτη 

Βήμα ΜΚ. Πλασματικά ΜΚ.  

(Σχέση εισαγωγικού και καταληκτικού βαθμού και σε ποιό βάθος χρόνου. 

Ποσοτική ή ποσοστιαία αύξηση στο «χρονοεπίδομα». Ίσα χρόνια υπηρεσίας 

και ίσος βασικός μισθός). 

δ) «Πρωθούμενη μισθολογική εξέλιξη». Προσωπικές διαφορές. Υπόλοιπα 

ωριμάνσεων. Επιδόματα. 

(Βαθμός και μισθός. Αξιολόγηση και μισθός. Επί πλέον τυπικά προσόντα για 

το διορισμό και μισθός. Σε κίνδυνο προσωπικές διαφορές και υπόλοιπα 

ωριμάνσεων. Τα επιδόματα. Επιστημονικό επίδομα. ) 

ε) Οι Κρατήσεις προ και μετά φόρου.  

(Οι κρατήσεις και η σχέση τους με φορολογικό, ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό. 

«Έκτακτες» κρατήσεις αλληλεγγύης. Κρατήσεις στο μισθό στις 31-10-2010. 

[Αναμενόμενες] αυξήσεις κρατήσεων για τα ταμεία). 

ς) Αποζημιώσεις - Οδοιπορικά - Υπερωρίες   

ζ) Επιδόματα στελεχών και πλασματικά  ΜΚ, ως αρνητικά «ισοδύναμα» και 

μειώσεων των μισθών των πολλών.  



η) Νομιμοποίηση απωλειών - μειώσεις καθαρών. 

(13ος – 14ος μισθός. Εξωδιδακτικό επίδομα. 176 Ευρώ. Επίδομα γάμου. Μη 

ωρίμανση στον επόμενο βαθμό μεταξύ 31/12/2015 και 1/1/2016 με πρόβλεψη 

του ν.4024/2011. Αυξήσεις κρατήσεων;). 

θ) Μισθολόγιο, κοινωνικός μισθός και Μνημόνιο ΙΙΙ 

Μισθολόγιο και κοινωνικός μισθός απέναντι στο Μνημόνιο ΙΙΙ: 

«...Καθορισμός ανώτατων ορίων μισθολογικών δαπανών και 

επιπέδων απασχόλησης στο δημόσιο (εντός της νέας 

Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ΜΔΣτρ) που να 

συνάδουν με επίτευξη δημοσιονομικών στόχων και εξασφάλιση φθίνουσας 

πορείας για δημόσιες δαπάνες σχετικά με ΑΕΠ (από 2016 – 2019)...». 

 

ΙΙ) Προσθήκες στην ιστορία των μισθολογίων στην εκπαίδευση και 

στο δημόσιο: πριν το 1982 και η περίοδος 1982-1990. 

(Εκπαιδευτικά μισθολόγια επιθεωρητισμού πριν το 1982. Ενιαίο Μισθολόγιο 

ΠΑΣΟΚ 1982-1990 και επιδόματα). 

Παν. Μπούρδαλας 


