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                                                                                    ΠΡΟΣ: 

-                     την Υπουργό Εθν. Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 
κ. Μ. Γιαννάκου 

-                     τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας 
και Θρησκευµάτων 
κ. Γ. Καλό 

-                     τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
κ. Α. Καραµάνο 

  
            Κυρία Υπουργέ, 
            Κύριε Υφυπουργέ, 
            Κύριε Γ. Γραµµατέα, 
  
            Σας καταθέτουµε υπόµνηµα µε τις προτάσεις µας για προσθήκες - τροπολογίες στο υπό 
κατάθεση νοµοσχέδιο του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων 
  
            Α) ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν 3205/03 καταργήθηκε η χωρίς όρους χορήγηση στους 
εκπαιδευτικούς του κινήτρου απόδοσης, που προβλεπόταν από το µέχρι τότε ισχύον µισθολόγιο (ν. 
2470/97 άρθ.13 παρ. 3). Συγκεκριµένα, καταργήθηκε η διάταξη του ν. 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 οποία 
θεσµοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της µεγάλης απεργίας του κλάδου µας το 1997.  

Παρά το γεγονός ότι από την διατύπωση του άρθ.13 παρ. 3 του ν. 3205/03 δεν προβλέπεται 
ρητά η περικοπή του, το κίνητρο απόδοσης περικόπτεται από τους εκπαιδευτικούς στους
οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια. ∆ηλαδή, ουσιαστικά οι εκπαιδευτικοί αυτοί 
τιµωρούνται επειδή επέλεξαν να επιµορφωθούν!! 

Ζητάµε να επανέλθει η παραπάνω ρύθµιση για το κίνητρο απόδοσης που ίσχυε για τους
εκπαιδευτικούς µέχρι 31/12/03 (ν. 2470/97 άρθ.13 παρ. 3). 

Σας επισυνάπτουµε το σχετικό έγγραφο της ΟΛΜΕ για την περικοπή του κινήτρου απόδοσης
για τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών αδειών. 

  
Για τους παραπάνω λόγους προτείνουµε την εξής τροπολογία-προσθήκη: 
  
Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης του άρθρ. 12 του ν.3205/03 

καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για την καταβολή της
αποζηµίωσης των διδακτικών τριµήνων.  
  
(Εναλλακτική διατύπωση: Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης του άρθρ. 
12 του ν.3205/03 καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στην παράγρ. 3 του άρθρ. 13 του ν. 2470/97). 
  
            Β) ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Στο άρθρο 13 παρ. 20 εδάφ. α του ν.3149/03 προβλέπεται ότι: «Παραιτήσεις εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όταν υποβάλλονται στη διάρκεια του διδακτικού 
έτους, εφόσον γίνονται αποδεκτές, παράγουν έννοµα αποτελέσµατα από την επόµενη της λήξης του
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διδακτικού έτους». Επαναφέρθηκε µε το νόµο αυτό µια διάταξη η οποία, όταν είχε 
θεσµοθετηθεί παλαιότερα, συνάντησε την αντίδραση του κλάδου µας και η ίδια η τότε κυβέρνηση 
µετά από ένα διάστηµα την κατήργησε. Ζητάµε να καταργηθεί, η διάταξη αυτή (ν. 3149/03 αρ. 13 
παρ.20 εδ. α΄) που απαγορεύει τη συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς, γιατί µε αυτό τον τρόπο περιορίζεται το δικαίωµα των εκπαιδευτικών ως
εργαζοµένων να αποχωρούν από την υπηρεσία όταν το επιθυµούν. 

  
Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία-προσθήκη: 
  
Καταργείται η διάταξη του εδ. α' της παρ. 20 του άρθρ. 13 του ν.3149/03. 

  
            Γ) ΜΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
            Με τις διατάξεις του  άρθρ. 14 παρ.6  εδάφ. στ'  του ν.3149/03 και την  παρ. 2 άρθρ. 9 του 
ν.2986/02 οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις διοικητικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ και στον
ΟΕΕΚ, λαµβάνουν τα µόρια της οργανικής τους θέσης.  Ζητάµε όλοι οι εκπαιδευτικοί να λαµβάνουν 
τα µόρια της περιοχής στην οποία υπηρετούν και όχι αυτά της περιοχής της οργανικής τους θέσης, 
εφόσον δεν υπηρετούν σ’ αυτή. Να καταργηθούν όλες οι σχετικές διατάξεις νόµων που προβλέπουν 
το αντίθετο. 

  
Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία-προσθήκη: 
  
Οι διατάξεις του  άρθρ. 14 παρ.6  εδάφ. στ'  του ν.3149/03 και του  άρθρ. 9 παρ. 2 του 

ν.2986/02 καταργούνται. 
  
            ∆) ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 

Στο άρθρο 13 παρ. 45α του ν.3149/03 προβλέπεται ότι αναπληρωτής που προσλαµβάνεται
από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και δεν παρουσιάζεται να αναλάβει υπηρεσία διαγράφεται  από 
τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόµενα. 
Πιστεύουµε ότι η ποινή είναι υπερβολικά αυστηρή, µε δεδοµένο ότι η χρονική απόσταση µεταξύ της 
δήλωσης προτιµήσεων για πρόσληψη (Μάιος) και πρόσληψης (Σεπτέµβριος και, σε πολλές 
περιπτώσεις, προς το τέλος του σχολικού έτους) είναι µεγάλη και πολλά έκτακτα γεγονότα µπορούν 
να συµβούν σε αυτό το χρονικό διάστηµα στον/στην υποψήφιο/-α µε αποτέλεσµα να αδυνατεί να 
παρουσιαστεί και να αναλάβει υπηρεσία. Πρέπει λοιπόν το σηµείο αυτό να τροποποιηθεί η
παραπάνω διάταξη και η διαγραφή να ισχύει µόνο για το σχολικό έτος κατά το οποίο αδυνατεί ο
εκπαιδευτικός να αναλάβει υπηρεσία. 

  
Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία-προσθήκη: 
  
Προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαµβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθµιας και

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης από τον πίνακα του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν.3027/2002 
διαγράφονται από τους πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την
ανακοίνωση του διορισµού, εφόσον δεν αναλαµβάνουν, για οποιοδήποτε λόγο, υπηρεσία εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους.  
  
            Ε) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ∆ΥΣΠΡΟΣΙΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
            Ζητάµε να µειωθεί κατά ένα (1) χρόνο η διάρκεια της υποχρεωτικής παραµονής στα
δυσπρόσιτα σχολεία και να δοθεί έτσι το δικαίωµα απόσπασης για τη σχολική χρονιά 2004-5 σε 
όλους τους συναδέλφους που ήδη αυτή την περίοδο διανύουν την δεύτερη σχολική χρονιά σε
δυσπρόσιτο σχολείο (δηλαδή διορίστηκαν κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2002-2003) 
καθώς και το δικαίωµα µετάθεσης για τη σχολική χρονιά 2005-6 για όσους διορίστηκαν τη φετινή 
χρονιά. 

Ζητάµε, επίσης, να καταργηθεί άµεσα ο θεσµός των δυσπροσίτων (ν.1143/81), επειδή οι 
λόγοι που επέβαλλαν την επανενεργοποίηση αυτού του θεσµού (απροθυµία εκπαιδευτικών να 
διοριστούν σε αυτά τα σχολεία) κατ' ουσία δεν υφίστανται πλέον.
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Σας επισυνάπτουµε σχετικό αναλυτικό υπόµνηµα για το θέµα.  
  
Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία-προσθήκη: 
  
α) Το άρθρ. 41 του ν.1143/81 καταργείται. 
β) Οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν διοριστεί στα δυσπρόσιτα σχολεία µε βάση το

ν.1143/81 το σχολικό έτος 2003-4 και συµπληρώνουν δύο (2) χρόνια παραµονής στις 31/8/05 
έχουν δικαίωµα µετάθεσης για την σχολική χρονιά 2005-6.  

γ) Οι εκπαιδευτικοί που ήδη έχουν διοριστεί στα δυσπρόσιτα σχολεία µε βάση το 
ν.1143/81 και συµπληρώνουν δύο (2) χρόνια παραµονής στις 31/8/04 έχουν δικαίωµα 
απόσπασης για την σχολική χρονιά 2004-5. 
  
            ΣΤ) ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΚΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

Στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς έγιναν αναδροµικές κρατήσεις για τη σύνταξη σε ποσό
176 ευρώ, από το δώρο Χριστουγέννων του 2003, µε βάση εγκύκλιο του ΙΚΑ η οποία ερµήνευε το 
νόµο 3029/02. Από το νόµο αυτόν προκύπτει αύξηση της σύνταξης των ∆ηµόσιων Υπαλλήλων για
την οποία γίνεται η σχετική κράτηση. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο µε τους αναπληρωτές οι οποίοι είναι
ενδεχόµενο και να µη διοριστούν στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση. Στις συντάξεις του ΙΚΑ µετρούν µόνο 
τα 5 τελευταία χρόνια. Εποµένως η κράτηση από το δώρο των αναπληρωτών που εργάστηκαν το
2003, περί τα 27€ το µήνα, έχει καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα χωρίς ανταποδοτικότητα. 

Ζητάµε να επιστραφούν οι αναδροµικές κρατήσεις του ΙΚΑ από το δώρο Χριστουγένων σε
ποσό 176 ευρώ (όπου έγιναν) στους αναπληρωτές καθηγητές. Οι κρατήσεις αυτές είναι άδικες και 
παράνοµες. ∆εν προβλέπονται από καµιά διάταξη νόµου και στέρησαν από τους αναπληρωτές
καθηγητές το σύνολο σχεδόν του δώρου τους.  
            Σας επισυνάπτουµε σχετικό υπόµνηµα που είχε σταλεί στην προηγούµενη ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας. 
  

Προτείνουµε την παρακάτω τροπολογία-προσθήκη:: 
  
Η διάταξη της παρ. 13 του άρθρ. 1 του ν.3029/02 δεν έχει εφαρµογή στους αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς. Οι τυχόν κρατήσεις που έχουν γίνει για το ΙΚΑ επιστρέφονται στους
δικαιούχους.  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  

Γρ. Καλοµοίρης                                                          ∆. Γεώργας 
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