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 Κύριε Πρωθυπουργέ, 

  

Απευθυνόµαστε σε εσάς µε αφορµή την προ Ηµερήσιας ∆ιάταξης συζήτηση  για την 
παιδεία, που θα διεξαχθεί στη Βουλή µε δική σας πρωτοβουλία. Με ανησυχία 
επισηµαίνουµε τα πολλά και χρονίζοντα προβλήµατα που απασχολούν τη  δηµόσια 
εκπαίδευση και τους λειτουργούς της. Είναι ανάγκη να ακούσετε τη φωνή των 
εργαζοµένων στην εκπαίδευση.  

  

 Κύριε Πρωθυπουργέ, 

  

Έχετε επανειληµµένα διακηρύξει ότι οι προτεραιότητες της κυβέρνησής σας είναι η 
παιδεία και ο πολιτισµός. 

 Η Οµοσπονδία των 90.000 εκπαιδευτικών της δηµόσιας δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης µε αγωνία καταθέτει τις προτάσεις της για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει το δηµόσιο σχολείο και ο καθηγητής / η καθηγήτρια, προβλήµατα για τα 
οποία το συνδικαλιστικό µας κίνηµα αγωνίζεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά µέχρι 
σήµερα δεν έχουν βρει τη λύση τους. Η αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών θα 
είναι απόδειξη ότι η διακήρυξή σας για προτεραιότητα στην Παιδεία έχει και πρακτικό 
αντίκρισµα.  

 Εκτιµούµε ότι λύσεις µπορούν και πρέπει να δοθούν µε βάση τις τεκµηριωµένες 
προτάσεις και θέσεις των εκπαιδευτικών. Αναφερόµαστε σε προτάσεις και θέσεις που 
έχει επεξεργαστεί το συνδικαλιστικό κίνηµα και είναι ώριµες να υλοποιηθούν.  

Άλλωστε, πολλές από τις θέσεις της οµοσπονδίας µας για την δοµή και το ρόλο του 
σχολείου, το περιεχόµενο της εκπαίδευσης, το εργασιακό καθεστώς, την εκπαίδευση 
και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών έχουν δικαιωθεί όλα αυτά τα χρόνια και 
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σήµερα αποτελούν, κατά τη γνώµη µας, τη µοναδική διέξοδο για την επίλυση των 
προβληµάτων της εκπαίδευσης. 

 

Για τον «Εθνικό διάλογο», που η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει, επιτρέψτε µας να 
σηµειώσουµε πως θα πρέπει: 

α) να µην είναι αποσπασµατικός, αλλά να συµπεριλάβει όλα τα ζητήµατα της 
εκπαίδευσης, της βελτίωσης της λειτουργίας του δηµόσιου σχολείου καθώς και της 
αναβάθµισης της θέσης του εκπαιδευτικού, 

β) να συµµετέχουν θεσµοθετηµένα σε αυτόν όλοι οι φορείς της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, 

γ) να επιδιωχθούν συνθέσεις και να µη γίνει προσπάθεια να επιβληθούν προειληµµένες 
κυβερνητικές αποφάσεις, 

δ) να µην είναι προσχηµατικός και αποπροσανατολιστικός, και τέλος,  

ε) για να είναι ουσιαστικός και παραγωγικός, πρέπει να οδηγεί σε λύσεις των χρόνιων 
και οξυµένων προβληµάτων. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Αν και η σηµασία της γνώσης για την κοινωνική ευηµερία και την ατοµική πρόοδο 
αναγνωρίζεται από όλες τις πλευρές, οι εκπαιδευτικοί θεσµοί δεν είναι οργανωµένοι µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης 
νεολαίας και να παρέχουν την απαιτούµενη µορφωτική υποδοµή για το πλάσιµο της 
µελλοντικής κοινωνίας που όλοι οραµατιζόµαστε.  

Eµείς, οι εκπαιδευτικοί, αγωνιζόµαστε για ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που θα υπηρετεί 
τον άνθρωπο και θα στηρίζεται στα ιδανικά, τις αρχές και αξίες της ισότητας, της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, της πολιτιστικής αναβάθµισης, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και, συνολικά, της ανάπτυξης της κοινωνίας σε όλους τους τοµείς. 
Oραµατιζόµαστε µια παιδεία για τους νέους και τις νέες του σήµερα που θα επιτρέπει 
την κατανόηση και την ερµηνεία της πραγµατικότητας στο σύνολό της, θα διασφαλίζει 
τη δυνατότητα του πολίτη να συµµετέχει ενεργητικά, υπεύθυνα και δηµιουργικά στα 
κοινωνικά δρώµενα, θα προάγει τις δηµοκρατικές αξίες και τα ανθρωπιστικά ιδανικά. 
Mια παιδεία που θα συµβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των 
νέων, θα καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δηµιουργικότητα, την αµφισβήτηση και τη 
διεκδίκηση, θα προάγει την αισθητική καλλιέργεια, τη συναισθηµατική ανάπτυξη και 
την κοινωνική ωρίµανσή τους. Μια παιδεία που θα δηµιουργεί πολίτες που θα έχουν 
συνείδηση των προβληµάτων του κοινωνικού και του φυσικού περιβάλλοντος και θα 
έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν τις κατάλληλες λύσεις και να διεκδικήσουν την 
υλοποίησή τους. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Κατά τη γνώµη µας απαραίτητοι όροι και προϋποθέσεις, για να έχουν θετικό 
χαρακτήρα οι όποιες αλλαγές στην εκπαίδευση, είναι: 

 



αύξηση των δαπανών για την παιδεία για το 2005 στο 5% του ΑΕΠ  

άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής ∆ηµόσιας και ∆ωρεάν    

εκπαίδευσης για όλους 

αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστηµα πρόσβασης σε ΑΕΙ –ΤΕΙ 

άµεση και ουσιαστική αναβάθµιση της ΤΕΕ µε στόχο και προοπτική   την ισότιµη 
ένταξή της στη Λυκειακή βαθµίδα 

µείωση του ανώτατου ορίου των µαθητών ανά τµήµα 

συνολική αναπροσαρµογή των στόχων του 2ου ΕΠΕΑΕΚ µε βάση τις προτάσεις του 
εκπαιδευτικού κινήµατος για τη στήριξη της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,  

 

Είναι κοινός τόπος σήµερα στην ελληνική κοινωνία, καθώς και δική σας προεκλογική 
δέσµευση, η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ. 
Πιστεύουµε ότι θα πρέπει αυτή η δέσµευση να αποτυπώνεται και στον προϋπολογισµό 
του 2005, ώστε να πραγµατοποιηθεί το πρώτο βήµα στην κατεύθυνση αυτή. Να 
επισηµάνουµε ότι σε καµιά περίπτωση το προσχέδιο προϋπολογισµού που δόθηκε στη 
δηµοσιότητα δεν έχει τέτοιο προσανατολισµό. Συγκεκριµένα, οι δαπάνες για την 
παιδεία παραµένουν καθηλωµένες και δεν επιβεβαιώνεται η δέσµευση της κυβέρνησης  
για προτεραιότητα στην παιδεία αλλά ούτε και οι εξαγγελίες για σταδιακή αύξηση των 
δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το 2008. Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα 
κονδύλια ονοµαστικά αυξάνονται στον τακτικό προϋπολογισµό από 5.124 εκ. ευρώ το 
2004 σε 5.496 το 2005 (δηλ. κατά 7,2 %) και οριακά στο πρόγραµµα δηµόσιων 
επενδύσεων από 803 εκ. ευρώ το 2004 σε 812 εκ. ευρώ το 2005 (δηλ. κατά 1,1 %), οι 
δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ παραµένουν καθηλωµένες. Το 
πρόβληµα της υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης γίνεται περισσότερο οξύ, παρά τις 
περί του αντιθέτου διακηρύξεις σας. Εάν η κυβέρνηση επιµείνει σε αυτή τη λογική, 
πιστεύουµε ότι αφενός µεν υπάρχει σοβαρή διάσταση λόγων και έργων και αφετέρου 
στην πραγµατικότητα δεν θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές και λύσεις στα µεγάλα 
προβλήµατα της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Είναι γνωστή η πολύ κακή οικονοµική θέση των καθηγητών τόσο σε σύγκριση µε τους 
µισθούς των εκπαιδευτικών στις άλλες χώρες της Ευρώπης, (οι αµοιβές των καθηγητών 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας βρίσκονται στο 50% περίπου των αµοιβών 
των καθηγητών -των 15 χωρών- της Ευρωπαϊκής Ένωσης), όσο και στο πλαίσιο των 
εργαζοµένων στο δηµόσιο τοµέα της χώρας µας (υπάρχουν κλάδοι στο δηµόσιο τοµέα 
στους οποίους οι µισθοί είναι υπερδιπλάσιοι από αυτούς των εκπαιδευτικών). Ο κλάδος 
µας απαιτεί, µεταξύ των άλλων, την κατά 25% αύξηση στις αποδοχές µας και την 
ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς.  

Στο πλαίσιο της διεκδίκησης των οικονοµικών µας αιτηµάτων, και πέραν αυτών, 
θεωρούµε αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης την άµεση χορήγηση του ποσού των 
176 ευρώ, που δόθηκε στις περισσότερες κατηγορίες ∆ηµόσιων Υπαλλήλων ως 
επίδοµα, αναδροµικά από 1/1/2002, και στους καθηγητές ως στοιχειώδες µέτρο στην 



κατεύθυνση της άρσης της αδικίας που συνεχίζεται σε βάρος µας. Να υπενθυµίσουµε 
τη σαφέστατη προεκλογική δηµόσια δέσµευση της σηµερινής κυβέρνησης για τη 
χορήγηση των 176 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. 

Να υπενθυµίσουµε, επίσης, τη σαφέσταση θέση που εξέφρασαν σε όλους τους τόνους 
και σε κάθε περίπτωση (εκδηλώσεις, ηµερίδες, ΜΜΕ, Βουλή κ.λπ.) οι Υπουργοί της 
σηµερινής κυβέρνησης προεκλογικά ως εκπρόσωποι τότε της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης. 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Η σχεδιαζόµενη χορήγηση αυξήσεων στο ύψος του πληθωρισµού αποτελεί συνέχεια 
της πολιτικής λιτότητας. Έτσι, θα οδηγηθούµε 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 και σήµερα 
επίκαιρο. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε ο έλληνας καθηγητής να αµείβεται µε το 
50%  του  µέσου όρου των µισθών των καθηγητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όσο δε αφορά τα συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκπαιδευτικών, µε το ν. 3075/02 
αναγνωρίστηκε η ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού και η µεγάλη 
σηµασία που έχει για την παρεχόµενη εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί να 
συνταξιοδοτούνται νωρίτερα (µε 30 χρόνια υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών). Όµως, 
λόγω της µειωµένης σύνταξης που δικαιούνται οι αποχωρούντες εκπαιδευτικοί στην 
τριακονταετία (30/35), η χρήση της διάταξης αυτής, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί, είναι 
περιορισµένη, γεγονός που ακυρώνει τον επιδιωκόµενο στόχο του νοµοθέτη, που είναι 
η ανανέωση του εκπαιδευτικού δυναµικού, µε όλες τις ευεργετικές επιπτώσεις που 
αυτό θα έχει στη δηµόσια εκπαίδευση. 

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης παραµένουν 
αδιόριστοι – όχι µε δική τους ευθύνη – για πολλά χρόνια µε αποτέλεσµα να 
συµπληρώνουν τα κατά περίπτωση αναγκαία προς συνταξιοδότηση χρόνια υπηρεσίας 
σε µεγάλη ηλικία (65 ή και 67 ετών). Όµως, η διδασκαλία σε σχολεία ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης σ’ αυτή την ηλικία αποβαίνει σε βάρος εκπαιδευτικού έργου, ενός έργου 
το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο και σηµαντικό, γεγονός που αναγνωρίζεται και στην 
εισηγητική έκθεση του ν. 3075/02. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητάµε να αντιµετωπίσετε µε θετικό τρόπο 
το αίτηµα όλων των εκπαιδευτικών να συνταξιοδοτούνται στα 30 χρόνια υπηρεσίας µε 
πλήρη σύνταξη. 

Πιστεύουµε πως δεν µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν 
σοβαρές ποιοτικές αλλαγές στην εκπαίδευση, χωρίς τη βελτίωση της θέσης των 
εκπαιδευτικών. Αυτό κατά τη γνώµη µας πρέπει να εκφράζεται τόσο µε τη γενναία 
οικονοµική αναβάθµισή τους, όσο και µε τη γενικότερη στήριξη του έργου τους µε 
µέτρα όπως η βελτίωση της αρχικής τους εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της ουσιαστικής 
επιµόρφωσής τους, η βελτίωση των εργασιακών τους σχέσεων και γενικότερα η 
αναβάθµιση και στήριξη του κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η πιο σηµαντική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση στη χώρα µας (του 
1964) ξεκίνησε µε την ουσιαστική οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών και 
συγκεκριµένα µε το διπλασιασµό των αποδοχών τους.  

  



Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Μέχρι σήµερα, δυστυχώς, δεν δόθηκαν θετικές απαντήσεις στα µεγάλα προβλήµατα 
του κλάδου µας, όπως το οικονοµικό, οι διορισµοί, η ετήσια επιµόρφωση, η 
θεσµοθέτηση του µειωµένου ορίου µαθητών στα τµήµατα κ.ά. ∆όθηκαν, γενικά, 
αόριστες υποσχέσεις ότι θα µελετηθούν ορισµένα προβλήµατα και αιτήµατά µας.  
Συνεπώς, τα δίκαια αιτήµατά µας παραµένουν ανεκπλήρωτα. 

Σηµειώνουµε, επίσης, ότι ακόµα και σήµερα, δύο (2) µήνες σχεδόν από την έναρξη των 
µαθηµάτων, δυστυχώς, παραµένουν πάνω 1.000 περίπου κενά διδακτικού προσωπικού 
στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Παρά τη µικρή αύξηση των διορισµών µόνιµων 
εκπαιδευτικών που πραγµατοποιήθηκαν εφέτος, υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις στις 
τοποθετήσεις των νεοδιορίστων, στις αποσπάσεις των µονίµων καθώς και στις 
προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών µε αποτέλεσµα όλα αυτά να έχουν σοβαρή 
επίπτωση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδιαίτερα προβλήµατα υπήρξαν και υπάρχουν 
στα σχολεία της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, στα µουσικά σχολεία κ.λπ.  

Θα πρέπει, κατά τη γνώµη µας, οι προσλήψεις των µονίµων να προγραµµατίζονται και 
να πραγµατοποιούνται έγκαιρα, ώστε να ολοκληρώνεται η εισαγωγική επιµόρφωσή 
τους πριν την έναρξη των µαθηµάτων, αλλά και όλες οι υπηρεσιακές µεταβολές 
(µεταθέσεις, αποσπάσεις) να έχουν ολοκληρωθεί πριν την έναρξη των µαθηµάτων. 
Επίσης, είναι αναγκαίο να έχουν εξασφαλιστεί έγκαιρα όλες οι αναγκαίες πιστώσεις 
για τις προσλήψεις αναπληρωτών, που πρέπει και αυτές να ολοκληρώνονται τις πρώτες 
ηµέρες έναρξη των σχολικών µαθηµάτων. 

Επίσης, για το σοβαρό θέµα της επιλογής των διευθυντικών στελεχών, αυτό  που 
απαιτείται να γίνει άµεσα είναι η διαµόρφωση και εφαρµογή ενός θεσµικού πλαισίου 
επιλογής, που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της 
αντικειµενικότητας. Με βάση αυτό το θεσµικό πλαίσιο πρέπει να γίνει επιλογή των 
∆ιευθυντών και Προϊσταµένων Εκπαίδευσης το συντοµότερο δυνατό. 

Είναι γνωστό το αίτηµά µας για τον άµεσο διορισµό 8.000 περίπου αναπληρωτών που 
συµπλήρωσαν 18µηνη προϋπηρεσία στις 30-6-2004, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το 
είδος των συµβάσεων (αναπληρωτής ή ωροµίσθιος), ο αριθµός των συµβάσεων, το 
χρονικό διάστηµα διακοπής των συµβάσεων καθώς  και το αν αυτές είναι διαδοχικές ή 
όχι. ∆υστυχώς, και ο τελευταίος νόµος που ψηφίστηκε για τους διορισµούς  (ν. 
3255/04) δεν αντιµετώπισε ριζικά και µε γενναιότητα το θέµα αυτό.  

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Η ανυπαρξία ενός σύγχρονου συστήµατος αρχικής εκπαίδευσης και συνεχούς 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών παραµένει πρώτιστο ζητούµενο για την ελληνική 
εκπαίδευση. Σας είναι γνωστές οι γενικότερες θέσεις της ΟΛΜΕ για την επιµόρφωση 
των εκπαιδευτικών. ∆ιεκδικούµε την καθιέρωση ετήσιας επιµόρφωσης µε απαλλαγή 
από τα διδακτικά καθήκοντα. Ζητούµε την οργάνωση της εισαγωγικής επιµόρφωσης µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να µην αναγκάζονται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να 
µετακινούνται σε µεγάλες αποστάσεις. Είναι αυτονόητο ότι κατά τη διάρκεια της 
εισαγωγικής επιµόρφωσης αυτοί πρέπει να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους 
καθήκοντα. 

Έχουµε επισηµάνει και στην Υπουργό Παιδείας το πρόβληµα που δηµιουργήθηκε από 
την αναστολή της λειτουργίας του Οργανισµού Επιµόρφωσης (ΟΕΠΕΚ) και 



επιµείναµε στην αναγκαιότητα της οργάνωσης της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σε 
διαφορετική βάση από αυτή που µέχρι σήµερα πραγµατοποιείται 

Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς για τους οποίους προβλέπεται από το  ν. 1566/85 η 
κατοχή του παιδαγωγικού πτυχίου ως προσόντος διορισµού τους στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, παρά το γεγονός ότι προτείναµε να απαιτείται η κατοχή παιδαγωγικού 
πτυχίου µε οποιοδήποτε σύστηµα διορισµού, καθώς και να καταργηθούν οι διατάξεις 
που το παρέβλεπαν, αυτό δεν υιοθετήθηκε. Αντίθετα επακτάθηκε  και σε άλλες 
κατηγορίες. Άραγε πώς µπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι θα προσληφθούν οι 
καλύτεροι εκπαιδευτικοί χωρίς, όχι µόνο να προωθείται µια πολιτική ένταξης της 
παιδαγωγικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού στην αρχική εκπαίδευσή του, αλλά, 
αντίθετα, σιγά-σιγά να «ξηλώνεται» ακόµα και αυτή που υπάρχει.  

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Μια ακόµα χρονιά ξεκίνησε και τα λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων αναζητούν 
επίµονα την επίλυσή τους. 

Τα κτιριακά προβλήµατα που ταλανίζουν τα σχολεία µας δεν έχουν επιλυθεί, µε 
αποτέλεσµα κάποια από αυτά να λειτουργούν µε διπλές, και τριπλές σε ορισµένες 
περιπτώσεις, βάρδιες και πολλά κτίρια να είναι ακατάλληλα για τη στέγαση σχολικών 
µονάδων. 

Άλυτο παραµένει, επίσης, το σοβαρό πρόβληµα του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα. 
Είναι αδύνατο να υπάρξει αποτελεσµατική µαθησιακή διαδικασία, όταν σε κάθε 
µαθητή αντιστοιχεί χρόνος µικρότερος από ένα λεπτό. Είναι αδύνατο, από παιδαγωγική 
άποψη, να υπάρξει επαρκής αφοµοίωση της διδακτέας ύλης, µε σύγχρονες µεθόδους 
ενεργητικής/συµµετοχικής µάθησης, σε πληθωρικές τάξεις άνω των 25 µαθητών.  

 

Με την πρότασή µας ζητάµε:  

 25 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα Γυµνασίων και Λυκείων 

20 µαθητές κατ’ ανώτατο όριο στα τµήµατα των ΤΕΕ και των κατευθύνσεων Λυκείου 

10 µαθητές ανά εκπαιδευτικό στα Εργαστήρια των Γυµνασίων, Λυκείων και ΤΕΕ. 

 

Ζητήσαµε από την Υπουργό Παιδείας να εφαρµοστεί από τη φετινή χρονιά αυτή η 
πρόταση, µε την αποστολή εγκυκλίου στα σχολεία, ώστε να διασφαλιστεί µία βασική  
προϋπόθεση για ριζική ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία. 
Σας υπενθυµίζουµε, επίσης, και τις δικές σας προεκλογικές προγραµµατικές 
δεσµεύσεις για  το θέµα αυτό.  

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

 

Σας είναι γνωστό πως από την περσινή χρονιά παραµένουν απλήρωτοι οι ωροµίσθιοι 
εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και ωροµίσθιοι) που διδάσκουν στην 
Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη, και σε ορισµένες περιπτώσεις εκπαιδευτικοί που 
εργάστηκαν σε διάφορες εργασίες των πανελλαδικών εξετάσεων, κ.λπ. 



Είναι λογική η απαίτησή µας να καταβληθούν άµεσα (σε κάθε περίπτωση τις επόµενες 
ηµέρες) το σύνολο των δεδουλευµένων που οφείλονται στους εκπαιδευτικούς.  

Πιστεύουµε πως πλέον δεν υπάρχει καµία δικαιολογία για άλλη καθυστέρηση.  
∆ιανύουµε ήδη τον τρίτο µήνα της νέας σχολικής χρονιάς και δέκα χιλιάδες ωροµίσθιοι 
καθηγητές που εργάστηκαν στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση τη σχολική χρονιά 2003-4 
παραµένουν απλήρωτοι για τρεις έως πέντε µήνες, ενώ και οι περίπου είκοσι χιλιάδες 
µόνιµοι και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη 
(Π.∆.Σ.) την περσινή χρονιά στα δηµόσια σχολεία παραµένουν και αυτοί απλήρωτοι 
για ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν να διακηρύσσετε σε όλους τους τόνους την 
«προτεραιότητα στην παιδεία» και να µην έχουν εξοφληθεί οι περσινές οικονοµικές 
υποχρεώσεις του κράτους προς τους ωροµίσθιους και τους διδάσκοντες στην Π.∆.Σ. 
και να µην καλύπτονται όλα τα κενά του εκπαιδευτικού προσωπικού. ∆εν είναι 
δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, που προσβάλει και απαξιώνει τον έλληνα 
εκπαιδευτικό και το έργο του.  

 

  Κύριε Πρωθυπουργέ,  

  

 Αναφέρεστε συχνά στον αναντικατάστατο ρόλο µας για την κατάκτηση µιας 
εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και στη συµβολή µας στην αναπτυξιακή πορεία του 
τόπου. ∆εν πρέπει να παραβλέπετε όµως ότι, για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε 
στις αυτονόητα µεγάλες απαιτήσεις της κοινωνίας, πρέπει να µπορούµε να ζούµε µε 
αξιοπρέπεια από το µισθό µας, να έχουµε  αποδοχές που θα µας εξασφαλίζουν 
πρόσβαση στα αγαθά της µόρφωσης και του πολιτισµού. Επιβάλλεται, ακόµη, να 
εργαζόµαστε σε καθεστώς παιδαγωγικής ελευθερίας και εργασιακής σταθερότητας. 

  Απευθυνόµαστε σε σας, για να απαιτήσουµε να ικανοποιηθούν τα αιτήµατά 
µας, αιτήµατα που συνδέονται µε τη στήριξη και αναβάθµιση της δηµόσιας δωρεάν 
εκπαίδευσης, µε τη γενναία ενίσχυση της χρηµατοδότησής της από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό και µε την αναβάθµιση των εκπαιδευτικών. 

  

 
 

 


