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Κυρία Υπουργέ, 
Kύριοι Υπουργοί και Υφυπουργοί, 
Κύριοι Βουλευτές, 
 
Η ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΗ – ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2005 ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 176 ΕΥΡΩ 
Το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας µας σας έχει επανειληµµένα εκθέσει την πολύ κακή 

οικονοµική θέση των καθηγητών τόσο σε σύγκριση µε τους εκπαιδευτικούς στις άλλες 
χώρες της Ε.Ε., όσο και σε σύγκριση µε τους εργαζόµενους άλλων κλάδων στο δηµόσιο 
τοµέα της χώρας µας. Υπενθυµίζουµε για µια ακόµη φορά τα δίκαια αιτήµατά  µας για την 
κατά 25% αύξηση στις αποδοχές µας και την ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους 
βασικούς µισθούς και τονίζουµε την αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης για την 
άµεση χορήγηση του ποσού των 176 ευρώ αναδροµικά από 1/1/2002  (δόθηκε στις 
περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων Υπαλλήλων ως επίδοµα), και στους καθηγητές ως 
στοιχειώδες µέτρο στην κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος µας,  
υπενθυµίζοντας, ταυτόχρονα, τη σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευση της 
σηµερινής κυβέρνησης για «τη χορήγηση των 176 ευρώ στους εκπαιδευτικούς». 

Θα θέλαµε να σας υπενθυµίσουµε και την κατ΄επανάληψη αναγνώριση από όλες τις 
πολιτικές δυνάµεις, καθώς και από την σηµερινή Υπουργό και τον Υφυπουργό Παιδείας του 
δίκαιου χαρακτήρα αυτού του οικονοµικού αιτήµατός µας απόρροια της οποίας 
(αναγνώρισης) υπήρξαν και οι παραπάνω δεσµεύσεις και υποσχέσεις. Παρόλα αυτά µέχρι 
σήµερα δεν υπήρξε θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα δίκαια οικονοµικά µας αιτήµατα. 
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Επανερχόµαστε σήµερα και ζητάµε από την κυβέρνηση ευθεία και ειλικρινή 
απάντηση στα ερωτήµατα:  

Θα αναγνωρίσει στην πράξη η κυβέρνηση την ιδιαιτερότητα του ρόλου των 
εκπαιδευτικών και το σηµαντικό έργο που επιτελούµε; 

Θα δώσει σαφή και πρακτικά δείγµατα για το πώς εννοεί η κυβέρνηση «την 
προτεραιότητα στην παιδεία» που διακηρύσσει; 

Υπάρχει ελπίδα να καλυτερέψει η παρεχόµενη εκπαίδευση αν δεν στηριχτεί µε 
κάθε τρόπο «η ψυχή της», δηλαδή ο εκπαιδευτικός; 

Η προβλεπόµενη µισθολογική πολιτική για το έτος 2005 που κινείται στο ύψος του 
πληθωρισµού αποτελεί έκφραση µιας πρωτόγνωρα σκληρής πολιτικής λιτότητας. Έτσι, θα 
οδηγηθούµε µαζί µε όλους τους άλλους εργαζόµενους σε νέα οικονοµική υποβάθµιση, µε 
αποδοχές µε τις οποίες δεν θα µπορούµε να ανταποκριθούµε στο σηµερινό κόστος ζωής.  

Εκτιµάµε ότι το αίτηµα να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας είναι σήµερα πολύ 
επίκαιρο. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε ο έλληνας καθηγητής να αµείβεται µε το 50%  
του  µέσου όρου των µισθών των καθηγητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ζητάµε  την ικανοποίηση των οικονοµικών αιτηµάτων µας και σε κάθε 
περίπτωση την κατάθεση τροπολογίας στο υπό συζήτηση νοµοσχέδιο της για την άµεση 
χορήγηση των 176 ευρώ που η πολιτεία χρωστά στους εκπαιδευτικούς εδώ και τρία 
χρόνια.  

 
 Β. ΜΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Σύσσωµος ο δηµοσιοϋπαλληλικός κόσµος αγωνίστηκε πριν την ψήφιση του 
ισχύοντος µισθολογίου (νόµος 3205/03) για να ενσωµατωθεί το κίνητρο απόδοσης  στους 
βασικούς µισθούς. Είχαµε µάλιστα επισηµάνει ότι η διατήρηση του κίνητρου απόδοσης 
εκτός βασικού µισθού  αποτελεί στοιχείο του επισφαλούς χαρακτήρα του µισθού µας κάτι 
που αποδεικνύεται και µε την περίπτωση των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε 
εκπαιδευτική άδεια. 
 Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες  αγωνίστηκαν και µετά την ψήφιση του νόµου να µην 
περικοπεί το κίνητρο απόδοσης από τους εκπαιδευτικούς στους οποίους 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 µε βάση την πρόταση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας. Στις 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». 
 Τη ∆ευτέρα 29/11/04 πραγµατοποιήθηκε συγκέντρωση των ενδιαφεροµένων 
εκπαιδευτικών µε πρωτοβουλία της ∆ΟΕ  και της ΟΛΜΕ και στη συνάντηση µε τον 
Υφυπουργό Παιδείας κ. Καλό, που επακολούθησε,  µας ανακοινώθηκε  η κυβερνητική  
απόφαση (µετά και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Υφυπουργού Οικονοµικών κ. Πέτρου  
∆ούκα) να σταµατήσει η περικοπή του κινήτρου απόδοσης  στους εκπαιδευτικούς  που 
βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια. Αυτή η κυβερνητική απόφαση  δηµοσιεύτηκε την 
επόµενη µέρα σε πολλές εφηµερίδες. 
 Όµως ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ οκτώ µέρες µετά την ανακοίνωση  της 
παραπάνω κυβερνητικής απόφασης  (7/12/04) κοινοποιεί σχετικό έγγραφο του ΓΛΚ σε όλες 
τις ∆/νσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης, µε το οποίο, καλούνται οι υπεύθυνοι για τη 



µισθοδοσία να περικόπτουν το κίνητρο απόδοσης σε κάθε περίπτωση χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας πέραν των (2)  δύο µηνών!! 
 Η κινητοποίηση των ∆.Σ. της ΟΛΜΕ και της ∆ΟΕ και οι συνεχείς παρεµβάσεις µας 
είχαν το παρακάτω αποτέλεσµα: Ο ∆/ντής του ΓΛΚ κος Γούλας, µε τον οποίο συναντήθηκαν 
οι πρόεδροι των δύο Οµοσπονδιών, µας επανέλαβε ότι «θα κάνει θετική εισήγηση στην 
ηγεσία  του Υπουργείου Οικονοµικών για να σταµατήσει αυτή η περικοπή». Μας είπε 
µάλιστα ότι η σχετική ρύθµιση θα προωθηθεί στο νοµοσχέδιο  για την εισοδηµατική 
πολιτική του 2005. Όµως στο συζητούµενο σχέδιο νόµου που περιλαµβάνει την 
εισοδηµατική πολιτική του 2005 δεν υπάρχει διάταξη για την υλοποίηση της παραπάνω 
κυβερνητικής δέσµευσης.  
 Μετά και από αυτές τις 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 
Πολιτισµό; 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; 
 Απαιτούµε να σταµατήσει τώρα ο εµπαιγµός µας όπως και η άδικη και 
απαράδεκτη περικοπή του κινήτρου απόδοσης. Να επιστραφούν όλα τα χρήµατα που 
παρακρατήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και να δοθεί  οριστική λύση του θέµατος µε 
νοµοθετική ρύθµιση. 
 Συγκεκριµένα, προτείνουµε να προωθηθεί για ψήφιση στο νοµοσχέδιο για την 
εισοδηµατική – µισθολογική πολιτική, όπως ήδη έχει δεσµευτεί η κυβέρνηση, η 
παρακάτω διάταξη: 
  

«Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης του άρθρου 12 του ν. 
3205/03 καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν για την 
καταβολή της αποζηµίωσης  των διδακτικών τριµήνων. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-1-2004 
και τυχόν παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους ». 
 Εναλλακτική διατύπωση: «Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς το Κίνητρο Απόδοσης 
του άρθρου 12 του ν. 3205/03 καταβάλλεται σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις που 
προβλέπονταν στην παραγρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2470/97. Η διάταξη αυτή ισχύει από 1-
1-2004 και τυχόν παρακρατηθέντα ποσά επιστρέφονται στους δικαιούχους».  
 

 


