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        ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

 Σύσσωµος ο εκπαιδευτικός κόσµος αγωνίστηκε πριν την ψήφιση του 
ισχύοντος µισθολογίου (νόµος 3205/03) για να διατηρηθεί η θετική διάταξη του 
νόµου 2470/97, που προέβλεπε ότι «στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το κίνητρο 
απόδοσης καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για 
την καταβολή της αποζηµίωσης των διδακτικών τριµήνων». 
 Η ύπαρξη αυτής της διάταξης θα κατοχύρωνε την καταβολή του κινήτρου 
απόδοσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς, συνεπώς και σε αυτούς που τελούν σε άδεια 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης. ∆υστυχώς, δεν έγινε κατορθωτό να συµπεριληφθεί αυτή η 
διάταξη στο νόµο 3205/03. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αγωνίστηκε και µετά την ψήφιση του νόµου να µην 
περικοπεί το κίνητρο απόδοσης από τους εκπαιδευτικούς που τους έχει χορηγηθεί 
εκπαιδευτική άδεια εκτιµώντας ότι δεν πρέπει και δεν µπορεί να «τιµωρούνται» οι 
εκπαιδευτικοί επειδή επέλεξαν να πραγµατοποιήσουν µεταπτυχιακές σπουδές. 
 Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ υποσχέθηκε στις 6/5/04 ότι θα προωθήσει, εάν 
χρειαστεί, νοµοθετική ρύθµιση για τη λύση του προβλήµατος. Πρόσφατα (18/10/04) 
ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ µας διαβεβαίωσε ότι «το ΥΠΕΠΘ έχει την άποψη 
ότι το κίνητρο απόδοσης δεν πρέπει να περικόπτεται από τους εκπαιδευτικούς κατά 
τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους άδειας σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία». 
Μας κοινοποίησε, µάλιστα, την εξαιρετικά επείγουσα επιστολή (12/10/04) της 
Υπουργού Παιδείας προς τον Υφυπουργό Οικονοµίας και Οικονοµικών κ. Πέτρο 
∆ούκα, µε την οποία τον παρακαλεί «να ανασταλεί η εφαρµογή των περικοπών του 
κινήτρου απόδοσης µε ταυτόχρονη επανεξέταση όλων των πτυχών του εν λόγω 
θέµατος από τις Υπηρεσίες». 
 Όµως, παρά τις παραπάνω υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις της Υπουργού 
Παιδείας και του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ η ίδια η Υπουργός ένα µήνα αργότερα 
(10/11/04) απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών ισχυρίζεται ότι «το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους αποφάνθηκε ότι το κίνητρο απόδοσης περικόπτεται στην 
περίπτωση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας. Η διάταξη αυτή περιλαµβάνει και τους 
εκπαιδευτικούς».  
 Μετά από αυτές τις αρνητικές εξελίξεις η αγανάκτηση των εκπαιδευτικών που 
πραγµατοποιούν µεταπτυχιακές σπουδές είναι έντονη και δικαιολογηµένη. Πώς 
άραγε συµβιβάζεται η στέρηση τµήµατος των – σε κάθε περίπτωση πενιχρών - 
αποδοχών των εκπαιδευτικών µε την πρωθυπουργική διακήρυξη για προτεραιότητα 
στην Παιδεία και τον Πολιτισµός; Πώς συµβιβάζεται αυτή η περικοπή µε τις 
διακηρύξεις της Υπουργού Παιδείας για στήριξη πολιτικών που προωθούν την 
περιοδική µετεκπαίδευση όλων ανεξαιρέτως των εκπαιδευτικών και για θεσµοθέτηση 
δικτύων συνεχούς επιµόρφωσης; 
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 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί να σταµατήσει τώρα η άδικη και απαράδεκτη 
περικοπή του κινήτρου απόδοσης και να επιστραφούν όλα τα χρήµατα που 
παρακρατήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. 
 Καλούµε όλους τους ενδιαφερόµενους συναδέλφους στη συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας που συνδιοργανώνουν τα ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ τη 
∆ευτέρα, 29 Νοέµβρη 2004 στις 12 το µεσηµέρι στο Υπουργείο Παιδείας.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


