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ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.∆.Σ. 

 
1.  Συµπληρώθηκε σήµερα ο 4ος µήνας λειτουργίας των σχολείων και οι µαθητές-
τριές µας σε αρκετά σχολεία της χώρας περιµένουν καθηγητές για να ξεκινήσει η 
διδασκαλία ορισµένων µαθηµάτων. 

Η ΟΛΜΕ µε έντονες παρεµβάσεις της πριν την έναρξη της φετινής σχολικής 
χρονιάς έθεσε το ζήτηµα της έγκαιρης στελέχωσης όλων των σχολείων µε µόνιµο 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Μάλιστα στην πρώτη συνάντησή µας µε τη ηγεσία του 
ΥΠΕΠΘ (1/10/07) απαιτήσαµε να καλυφθούν άµεσα όλα τα κενά µε µόνιµους 
διορισµούς και να µην κατακερµατιστούν τα πλήρη κενά για να προσληφθούν 
ωροµίσθιοι. 

Ο Υπουργός Παιδείας δεσµεύτηκε τότε ότι µέχρι 26/10/07 θα είχαν καλυφθεί 
όλα τα κενά. Όµως πέρασαν 3 ½ µήνες από την έναρξη των µαθηµάτων και 
παραµένουν εκατοντάδες κενά σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρκετών 
περιοχών της χώρας. 

Ο Υπουργός Παιδείας έχει ζητήσει 900 συµπληρωµατικές πιστώσεις εδώ και 
1 ½ περίπου µήνα αλλά ακόµη αναµένεται η έγκρισή τους. Οµως ο κος Στυλιανίδης 
δήλωσε στη Βουλή πρόσφατα (18/12/07) ότι « φροντίσαµε να καλύψουµε τα κενά σε 
προσωπικό και στείλαµε ένα ισχυρό µήνυµα στην κοινωνία ότι πρώτα θα 
διασφαλίζεται ότι και το τελευταίο σχολείο της πιο αποµακρυσµένης περιοχής της 
Ελλάδας θα έχει δάσκαλο ή καθηγητή και βιβλία στην ώρα τους, και µετά θα 
αξιοποιούµε σε διοικητικούς µηχανισµούς τους εκπαιδευτικούς».  

Η πραγµατικότητα είναι ότι τα 4000 κενά καθηγητών που υπήρχαν κατά την  
έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς καλύφθηκαν µε προσλήψεις αναπληρωτών που 
έγιναν το τελευταίο διάστηµα. Και βέβαια υπολείπονται κάποιες ακόµη εκατοντάδες 
κενά που πρέπει να καλυφθούν . 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει για µια ακόµη φορά την αντίθεση του 
εκπαιδευτικού κόσµου στην κατάτµηση πλήρων κενών και την κάλυψή τους µε 
ωροµίσθιους. Εκφράζει επίσης την αντίθεσή του στην υποχρεωτική ανάθεση 
υπερωριών σε καθηγητές.  

Καλούµε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σήµερα στην κάλυψη όλων των 
κενών διαθέτοντας τις αναγκαίες πιστώσεις. 
2. Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έθεσε, επίσης, την 1/10/07 στον Υπουργό Παιδείας και το 
θέµα της έγκαιρης έναρξης και της στήριξης του προγράµµατος της Πρόσθετης 
∆ιδακτικής Στήριξης (Π.∆.Σ.). Επανήλθαµε µε αναλυτικό υπόµνηµα στις 13/11/07 
θέτοντας τα θέµατα της έναρξης του προγράµµατος της Π.∆.Σ., του αριθµού µαθητών 
ανά τµήµα, της διαδικασίας πρόσληψης ωροµισθίων, των οικονοµικών εκκρεµοτήτων 
για τους καθηγητές της Π.∆.Σ. και της αύξησης της ωριαίας αποζηµίωσης των 
ωροµισθίων εκπαιδευτικών.  



Όµως, παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Υπουργού στη Βουλή ( 18-12-07) ότι 
την περίοδο 2004-2007 τα κονδύλια για την παιδεία αυξήθηκαν κατά 2,4 δις Ευρω, το 
Υπουργείο Παιδείας οφείλει σε 20.000 εκπαιδευτικούς το ποσό των 50 εκατοµµυρίων 
ευρώ, που αντιστοιχεί στην αµοιβή τους για την εργασία που προσέφεραν στη Π.∆.Σ. 
κατά την προηγούµενη σχολική χρονιά (2006-2007) . 

Στο διάβηµα διαµαρτυρίας που πραγµατοποίησε το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ στο 
ΥΠΕΠΘ για το θέµα δόθηκε η απάντηση ότι περιµένουµε την έγκριση των κονδυλίων 
από το Υπουργείο Οικονοµικών.  

Θεωρούµε αυτονόητη και απόλυτα δικαιoλογηµένη την απαίτησή µας να 
τακτοποιηθούν άµεσα όλες οι παραπάνω οικονοµικές εκκρεµότητες της πολιτείας 
προς τους συναδέλφους. Πιστεύουµε πως δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για άλλη 
καθυστέρηση. Ζητούµε, τέλος, να ληφθούν έγκαιρα από το ΥΠΕΠΘ όλα τα µέτρα 
που απαιτούνται για να µην επαναληφθεί και την τρέχουσα περίοδο το 
απαράδεκτο αυτό φαινόµενο. 

Τέλος, επισηµαίνουµε ότι η προσέλευση µαθητών στα τµήµατα της Π.∆.Σ., 
που ξεκίνησαν τις τελευταίες εβδοµάδες, είναι πολύ µικρή, σε ορισµένες τουλάχιστον 
περιοχές, λόγω της 3µηνης καθυστέρησης έναρξης του προγράµµατος. Επίσης, το 
ΥΠΕΠΘ δεν διαθέτει πιστώσεις για προσλήψεις καθηγητών που θα πρέπει να 
στελεχώσουν τα τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας στα Γυµνάσια. 

Απαιτούµε για µια ακόµη φορά την έγκαιρη έναρξη της ενισχυτικής 
διδασκαλίας στα γυµνάσια και της Π∆Σ στα λύκεια αµέσως µε την έναρξη της 
σχολικής χρονιάς, αφού συγχρόνως διασφαλιστούν όλες οι οικονοµικές και 
θεσµικές προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των θεσµών.__ 

 
 

 
 

 


