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    ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Συµπληρώθηκαν 15 µέρες από την έναρξη των µαθηµάτων και δυστυχώς στη 
συντριπτική πλειονότητα των Λυκείων της χώρας δεν λειτουργεί το πρόγραµµα της 
Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης (Π.∆.Σ.). Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ, η οποία 
διαβεβαίωνε  ότι η Π.∆.Σ. θα άρχιζε ταυτόχρονα µε την έναρξη των µαθηµάτων, δεν 
προχώρησε στα αναγκαία µέτρα. 

Με την πρόσφατη, µάλιστα, Υπουργική Απόφαση (4.9.08) η αναγκαία 
αντισταθµιστική διδασκαλία και η στήριξη των µαθητών/µαθητριών µας µέσα από τις 
εκπαιδευτικές δοµές  θυσιάζεται για µια ακόµη φορά στο βωµό των αγοραίων 
λογικών και των µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων. Η Π.∆.Σ., δυστυχώς, απαξιώνεται 
και χρησιµοποιείται όχι ως εργαλείο αναβάθµισης της παρεχόµενης εκπαίδευσης 
αλλά ως µοχλός εργασιακής πίεσης. 

 
 Πιο συγκεκριµένα: 
 
 - Η Π.∆.Σ. ταυτίζεται πλέον µε την Ενισχυτική ∆ιδασκαλία στα Γυµνάσια, µε 
µια σηµαντική διαφορά: Την ευθύνη για το σχεδιασµό και τη λειτουργία της 
συνεχίζουν να έχουν τα ίδια όργανα (σχεδιαστής-αξιολογητής κ.λπ. και εντέλει ο 
∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης), ενώ την ευθύνη για τη λειτουργία της Ενισχυτικής 
∆ιδασκαλίας έχει ο σύλλογος διδασκόντων, σύµφωνα µε τις ανάγκες κάθε σχολείου. 
Αυτό σηµαίνει πως ο συγκεντρωτισµός και ο διοικητισµός επικρατούν σε ένα θεσµό 
που κατεξοχήν απαιτεί, από τη φύση του, όσο το δυνατόν πιο ανοικτές και 
δηµοκρατικές λειτουργίες. 
 -Ο καθορισµός µαθητών ανά τµήµα σε 7 ως 14, από 5 ως 10, που ήταν 
παλαιότερα, δηµιουργεί τεράστιες δυσκολίες και εντέλει ακυρώνει το όποιο 
αντισταθµιστικό αποτέλεσµα δυνάµει προκύπτει µέσα από το θεσµό αυτό. 
 -Το γεγονός πως ο µόνιµος ή αναπληρωτής συνάδελφος µπορεί επίσης να 
υποχρεώνεται να συµπληρώσει το υποχρεωτικό του ωράριο στην Π.∆.Σ. ή να του 
ανατίθενται ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής απασχόλησης αλλάζει δραµατικά 
τις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών στο σχολείο, καθώς θα υποχρεώνονται να 
εργάζονται την ίδια ηµέρα σε διαφορετικά ωράρια.  
   
 -Στις προσλήψεις ωροµισθίων εκπαιδευτικών για την Π.∆.Σ. επικρατούν 
η αδιαφάνεια και η πελατειακή – κοµµατική ευνοιοκρατία, παρά το γεγονός πως 
αυτή η προϋπηρεσία υπολογίζεται «για το µόνιµο διορισµό».  
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 -Η ταύτιση  της Π.∆.Σ. µε την  Ενισχυτική ∆ιδασκαλία, που σχετίζεται 
κυρίως µε το ζήτηµα της χρηµατοδότησης της Π.∆.Σ. από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό, έχει σοβαρές συνέπειες στην αµοιβή αλλά και στις εργασιακές 
συνθήκες των συναδέλφων. Έτσι, αντί να αυξηθεί η ωριαία αντιµισθία για τους 
ωροµισθίους –πάγιο αίτηµα του εκπαιδευτικού κινήµατος- η αµοιβή µονίµων, 
αναπληρωτών και ωροµισθίων εξισώνεται προς τα κάτω, ενώ παράλληλα  
µειώνεται η αµοιβή των «σχεδιαστών αξιολογητών». Είναι επίσης γνωστό πως από 
την περσινή χρονιά µένουν απλήρωτοι οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι 
εκπαιδευτικοί (µόνιµοι και αναπληρωτές) που δίδαξαν στην Πρόσθετη ∆ιδακτική 
Στήριξη. 
 
 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να ικανοποιήσει τώρα τα 
παρακάτω αιτήµατα : 

 
 να διασφαλιστούν όλες οι οικονοµικές και θεσµικές προϋποθέσεις για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των θεσµών της Π.∆.Σ. και της Ενισχυτικής 
∆ιδασκαλίας· 

 να επανέλθει ο αριθµός µαθητών ανά τµήµα στους 5 ως 10·  
 να δηµιουργηθεί πίνακας εκπαιδευτικών που επιθυµούν να εργαστούν 
στην Π.∆.Σ. ανά ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, µε βάση τη συνολική 
προϋπηρεσία που έχουν οι υποψήφιοι στον πίνακα αναπληρωτών, και να 
ακολουθεί πίνακας µε βάση την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου. Οι 
προσλήψεις να γίνονται από κάθε ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης υποχρεωτικά και µόνο από αυτούς τους πίνακες. Οι πίνακες  
αυτοί να δηµοσιοποιούνται σε κάθε ∆ιεύθυνση αλλά και στο ∆ιαδίκτυο·  

 να διπλασιαστεί άµεσα η αµοιβή (ωροµίσθιο) για την Π∆Σ, την 
ενισχυτική διδασκαλία και την υπερωρία και να συνδεθεί µε τις αποδοχές 
των µόνιµων εκπαιδευτικών·  

 να εξοφληθούν άµεσα οι οικονοµικές εκκρεµότητες προς τους 
εκπαιδευτικούς και όλες οι υπόλοιπες από την προηγούµενη χρονιά· 

 να συσταθεί, τέλος, οµάδα εργασίας από εξειδικευµένους 
επιστήµονες/παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, µε συµµετοχή και 
εκπροσώπων της ΟΛΜΕ, που θα µελετήσει την ως τώρα λειτουργία του 
θεσµού και θα προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς 
του. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιµο να συνεξεταστούν και εναλλακτικές 
ή ευρύτερες αντισταθµιστικές πολιτικές, όπως είναι οι Ζώνες (Περιοχές) 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ ή ΠΕΠ), µε την αξιοποίηση τόσο 
των πορισµάτων σχετικής έρευνας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών όσο και σχετικής έρευνας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. για τις Ζώνες 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας. 

 

 


