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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  
  

            Στις 27/2/2004 αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επισκέφθηκε το Υπουργείο Παιδείας, για 
να διαµαρτυρηθεί για τη µη πληρωµή των εκπαιδευτικών στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη
(Π.∆.Σ.). 
  
            ∆εν δόθηκε καµία ουσιαστική απάντηση για το θέµα.  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση. 
  
  
  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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                                                                                    ΠΡΟΣ: 

-                      τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και  
Θρησκευµάτων 
κ. Π. Ευθυµίου 

-                      τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας  
και Θρησκευµάτων 
κ. Ν. Γκεσούλη  

-                      τον Γ. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
κ. Αθ. Τσουροπλή 

                                                                                    ΚΟΙΝ: ΕΛΜΕ, Μ.Μ.Ε. 
  

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
Απλήρωτοι εδώ και 6 µήνες οι εκπαιδευτικοί στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη 

  
            Κύριοι Υπουργοί, 
            Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ διαµαρτύρεται έντονα για την µη καταβολή των αµοιβών των εκπαιδευτικών
που απασχολούνται στην Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη (Π.∆.Σ.) από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 
            Οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα εκφράζουν µε καθηµερινά υποµνήµατά τους την έντονη
δυσαρέσκειά τους για το γεγονός αυτό. 
            Βρισκόµαστε ήδη στον έκτο (6ο) 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 την ίδια 
περίοδο και για το ίδιο πρόγραµµα, σπαταλούνται τεράστια κονδύλια για τη διαφηµιστική καµπάνια της
Π.∆.Σ. Το ΥΠΕΠΘ επικαλείται κάθε χρόνο διάφορα γραφειοκρατικά εµπόδια για την έγκαιρη πληρωµή των 
εκπαιδευτικών, δεν µπορεί όµως να µας πείσει πως οι γραφειοκρατικές δυσκολίες ανακύπτουν µόνο όταν 
πρόκειται για τις αµοιβές των εκπαιδευτικών.  
            Παρά τις υποσχέσεις του Γ.Γραµµατέα  του ΥΠΕΠΘ στις 30-1-04, µετά από την παράσταση 
διαµαρτυρία µας, ότι  οι εκκρεµότητες αυτές θα τακτοποιούνταν τις επόµενες ηµέρες, µέχρι σήµερα 
27/2/04 όχι µόνο δεν έχουν πληρωθεί οι συνάδελφοι, αλλά ακόµα δεν έχει εξασφαλιστεί το σχετικό 
κονδύλι!! Σύµφωνα δε µε τον ειδικό γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ κ. ∆.Παπαϊωάννου «οι εκπαιδευτικοί θα 
πληρωθούν από το αποθεµατικό του ΕΠΕΑΕΚ, το οποίο ακόµα όµως δεν έχει κατανεµηθεί»!! 

      Θεωρούµε ότι είναι αναγκαίο να δοθούν άµεσες λύσεις στο πρόβληµα αυτό και οι κυβερνώντες να
δείχνουν συνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεών 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.  
  
            Να σταµατήσει τώρα ο εµπαιγµός. Η κυβέρνηση να σεβαστεί το µόχθο των εκπαιδευτικών. 

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

  
Αντ. Αντωνάκος                                                     Γρ. Καλοµοίρης 
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