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ΘΕΜΑ: Οφειλές εκπαιδευτικών Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης 
  

Κύριοι Υπουργοί, 
Έχουµε επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη ύπαρξης και λειτουργίας στο εκπαιδευτικό µας

σύστηµα αντισταθµιστικών πολιτικών που θα υλοποιούνται µέσα από εκπαιδευτικά προγράµµατα
στην προσπάθεια άρσης των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Με αυτή την έννοια οι εκπαιδευτικοί στηρίζουµε θεσµούς όπως η πρόσθετη διδακτική
στήριξη (Π.∆.Σ.), η ενισχυτική διδασκαλία, στο βαθµό που αυτοί συµβάλλουν στον παραπάνω
στόχο. Υπάρχουν όµως ορισµένες προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία τέτοιων θεσµών, οι 
οποίες αν δεν τηρηθούν, αυτοί οι ίδιοι οι θεσµοί υπονοµεύονται (κατάλληλες συνθήκες εφαρµογής 
προγραµµάτων, εργασιακές σχέσεις και αµοιβές εκπαιδευτικών κ.λπ.).  

Βρισκόµαστε ήδη στον πέµπτο (5ο) µήνα του σχολικού  έτους και παρά τις µεγαλόστοµες 
διακηρύξεις για την Π.∆.Σ. οι καθηγητές παραµένουν ακόµα απλήρωτοι. Συγκεκριµένα, δεν έχει 
γίνει η εκκαθάριση των αµοιβών της προηγούµενης χρονιάς και δεν έχουν καταβληθεί στους
δικαιούχους αµοιβές (ούτε υπό την µορφή προκαταβολών) για τη χρονιά που διανύουµε. Και όλα 
αυτά συµβαίνουν, όταν προκλητικά σπαταλώνται τεράστια κονδύλια για τη διαφηµιστική καµπάνια
της Π.∆.Σ. Το ΥΠΕΠΘ επικαλείται κάθε χρόνο διάφορα γραφειοκρατικά δήθεν εµπόδια για την
έγκαιρη πληρωµή των εκπαιδευτικών. 

Θεωρούµε απαράδεκτη αυτήν την τακτική. Όπως απαράδεκτη είναι η τακτική του 
Υπουργείου Παιδείας που από τη µια µεριά υποτίθεται ότι ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της
ενισχυτικής διδασκαλίας στο Γυµνάσιο και από την άλλη διατηρεί καθηλωµένες τις αµοιβές των
καθηγητών στα εξευτελιστικά επίπεδα του 1996 (3.140 δρχ µικτά δηλ. περίπου 6,5 ευρώ καθαρά). 

Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο να δοθούν άµεσες λύσεις στο πρόβληµα αυτό και οι κυβερνώντες
να δείχνουν συνέπεια στην τήρηση των δεσµεύσεών τους.  

Απαιτούµε: 
1. Άµεση καταβολή όλων των οφειλόµενων µέχρι σήµερα αµοιβών των καθηγητών που 

διδάσκουν στην Π∆Σ.  
2. Οριστική ρύθµιση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ώστε να µην επαναληφθούν 

στο µέλλον καθυστερήσεις.  
3. Ουσιαστική αύξηση της αµοιβής για ενισχυτική διδασκαλία τουλάχιστον στα επίπεδα 

της αµοιβής της Π∆Σ.  
  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραµµατέας 

  
  

Αντ. Αντωνάκος                                              Γρ. Καλοµοίρης  

Σελίδα 1 από 1Έχουµε επανειληµµένα τονίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας στο εκ...

5/8/2004file://E:\pds.htm


