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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ Π.∆.Σ.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε οµόφωνα να καταγγείλει την απαράδεκτη
καθυστέρηση της καταβολής των δεδουλευµένων στους µόνιµους και ωροµίσθιους
καθηγητές που δίδαξαν στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (Π.∆.Σ.). Οι
εκπαιδευτικοί αυτοί παραµένουν απλήρωτοι από το Σεπτέµβριο του 2004 µέχρι
σήµερα!
Όλα αυτά συµβαίνουν παρά τις επανειληµµένες διαβεβαιώσεις της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ότι εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις για τις αµοιβές
όσων εργάζονται στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη και παρά τις επίµονες και
συνεχείς παρεµβάσεις µας.
Η κυβέρνηση και στην περίπτωση αυτή εµπαίζει τους εκπαιδευτικούς που
προσέφεραν πολύτιµο έργο στο πλαίσιο ενός σηµαντικού εν δυνάµει θεσµού.
Απέναντι σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς, αρκετοί από τους οποίους είναι άνεργοι ή
υποαπασχολούµενοι, η επίδειξη της απαράδεκτης και πρωτοφανούς κυβερνητικής
σκληρότητας παίρνει διαστάσεις σκανδάλου. Η επίκληση οποιονδήποτε δικαιολογιών
από την πλευρά του ΥΠΕΠΘ, µε αυταπόδεικτες τις αποκλειστικές ευθύνες του, όχι
µόνον δεν τις παραγράφει αλλά τις καθιστά βαρύτερες. Πιστεύουµε πως πλέον δεν
υπάρχει καµία δικαιολογία για άλλη καθυστέρηση.
Εκφράζουµε την έντονη αγανάκτησή µας και διαµαρτυρόµαστε για την
ολιγωρία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και κάθε υπευθύνου για την ανάλγητη αυτή
συµπεριφορά. Επιπλέον, εκτιµάµε ότι για µια ακόµη φορά το Υπουργείο Παιδείας
αποδεικνύει την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την κάλυψη των βασικών αναγκών
της εκπαίδευσης και των εργαζόµενων εκπαιδευτικών. Η αντισταθµιστική αυτή
εκπαιδευτική διαδικασία φαίνεται ότι έχει βρεθεί στο στόχαστρο της ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας και, αν συνεκτιµήσει κανείς αφενός την καθυστέρηση έναρξης
της Π.∆.Σ. τη χρονιά που πέρασε και αφετέρου τη συνεχιζόµενη καθυστέρηση
πληρωµής των εκπαιδευτικών, διαπιστώνει τη συνεχή και συνειδητή απαξίωση του
θεσµού της Π.∆.Σ., µε αποτέλεσµα να διογκώνεται το µεγάλο πρόβληµα των
εκπαιδευτικών ανισοτήτων στη χώρα µας.
Απαιτούµε το αυτονόητο: να καταβληθούν στους δικαιούχους
εκπαιδευτικούς άµεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση όλα τα δεδουλευµένα.
∆ηλώνουµε ότι ως ΟΛΜΕ δεν πρόκειται να ανεχθούµε οποιαδήποτε άλλη
παράταση αυτής της απαράδεκτης εκκρεµότητας που υποβαθµίζει το θεσµό της
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και απαξιώνει τον εκπαιδευτικό ως εργαζόµενο
και ως άνθρωπο.

