
∆ΟΕ - ΟΛΜΕ 

ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ: 

Ο εµπαιγµός των εκπαιδευτικών συνεχίζεται 
  

Παρά τη ρητή διαβεβαίωση η οποία δόθηκε προς τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες ∆ΟΕ και 
ΟΛΜΕ από τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Γ. Καλό τόσο στις 29/11/04, όσο και στις 10/2/2005, η 
οποία αποτελεί και κυβερνητική δέσµευση (κατά δήλωση του), για τη µη περικοπή του κινήτρου 
απόδοσης στους εκπαιδευτικούς Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης που παρακολουθούν 
προγράµµατα α' και β' κύκλου µεταπτυχιακών σπουδών και βρίσκονται σε ειδική άδεια υπηρεσιακής
εκπαίδευσης, η παρακράτηση του κινήτρου απόδοσης συνεχίζεται και επεκτείνεται αναδροµικά από
 1-1-2004. Οι υπηρεσίες στηρίζονται σε ερµηνεία του ν.3205/04 από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, η οποία ελέγχεται ως προς την ορθότητα της. 

Παρά τις διαµαρτυρίες και τις παραστάσεις στο ΥΠ.Ε.Π.θ. και στο Υπουργείο Οικονοµικών 
που οργανώθηκαν από τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες ∆.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. συνεχίζεται η περικοπή 
του κινήτρου απόδοσης από 2000 περίπου συναδέλφους µας. 

Το θέµα πέρα από την οικονοµική διάσταση για τους εκπαιδευτικούς, που έκαναν το 
«λάθος» να διεκδικήσουν περισσότερη µόρφωση, έχει σαφώς και πολιτικά χαρακτηριστικά, αφού 
αναδεικνύει: 

•     Έλλειψη πολιτικής βούλησης για επίλυση του και ουσιαστικά µη τήρηση υπεσχηµένων, 
•     Έλλειψη κυβερνητικού συντονισµού, αφού τα αρµόδια Υπουργεία Παιδείας και 
Οικονοµικών δεν µπορούν να συνεννοηθούν, 

•     Έλλειψη σεβασµού προς τα εκπαιδευτικά συνδικάτα, αφού οι παλινωδίες και οι ανέξοδες 
υποσχέσεις του Υπουργείου Παιδείας περί άµεσης επίλυσης του προβλήµατος, εσκεµµένες ή 
µη, προδίδουν, αν µη τι άλλο, προχειρότητα και αναξιοπιστία. 

Για τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες το ζήτηµα δεν έχει τελειώσει. Αντίθετα, θα εντείνουµε τις 
προσπάθειες µας για την αναστολή της περικοπής του κινήτρου απόδοσης, την αναδροµική απόδοση 
των παρακρατηθέντων και, τελικά, την ενσωµάτωση όλων των επιδοµάτων στο Βασικό Μισθό. 

Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες ∆.Ο.Ε. και Ο.Λ.Μ.Ε. θα προβούµε σ' όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να πετύχουµε τη δικαίωση του αιτήµατος µας. Σ' αυτή την προσπάθεια 
χρειαζόµαστε τη βοήθεια και τη στήριξη όλων των συναδέλφων, γιατί πρόκειται για ένα σοβαρό 
ζήτηµα, που άµεσα ή έµµεσα µας αφορά όλους. 

Απαιτούµε: 
•        Άµεση διακοπή της περικοπής του κινήτρου απόδοσης 
•        Άµεση επιστροφή όλων των παρακρατηθέντων ποσών 
•        Άµεση συνολική νοµοθετική ρύθµιση για τους εκπαιδευτικούς σύµφωνα µε τις

προτάσεις της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ. 
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Από τα ∆. Σ. 

∆.Ο.Ε.                                       Ο.Λ.Μ.Ε. 
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