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                                                                                    ΠΡΟΣ: 

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

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

-                     τον Προϊστάµενο της ∆ΙΠΟ∆Ε 
κ. Χαρ. Μπαλίκο 

  
ΘΕΜΑ: Περικοπή επιµισθίου λόγω απεργίας 
  
            Κύριε Υπουργέ, 
            Κύριε Υφυπουργέ, 
            Κύριε Προϊστάµενε,  
            Σας εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας για την άδικη και µη σύννοµη ενέργεια των
οικονοµικών υπηρεσιών του ΥΠΕΠΘ να περικόψουν, πέραν του µισθού, και το επιµίσθιο των 
συναδέλφων εκπαιδευτικών (καθηγητών και δασκάλων) που έλαβαν µέρος στην απεργία της 6ης
Οκτωβρίου 2003 και υπηρετούν αποσπασµένοι στην Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση στη Βρετανία. 
            Το επιµίσθιο που παίρνουν οι συνάδελφοι οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσία στα Ελληνικά
Σχολεία καθώς και στα τµήµατα µητρικής γλώσσας του εξωτερικού έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία
για να καλύπτει τις αυξηµένες δαπάνες διαβίωσης των συναδέλφων σε σχέση µε αυτές της Ελλάδας
και δεν συνιστούν σε καµία περίπτωση µισθό, ώστε να περικόπτεται σε περίπτωση συµµετοχής σε
απεργία, αλλά θεωρείται αναγκαία παροχή, για να είναι δυνατή η παραµονή και η αξιοπρεπής
διαβίωσή τους στη χώρα όπου υπηρετούν. 
            Εκτιµούµε ότι αυτή η περικοπή του επιµισθίου εµπεριέχει στοιχεία εκβιασµού προς τους
συναδέλφους απεργούς τη στιγµή που τα αιτήµατα της απεργίας είναι: η αύξηση του επιµισθίου, το 
οποίο παραµένει στάσιµο από το 2000 και δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες των συναδέλφων, καθώς 
και να καταβάλλονται κανονικά οι αποδοχές χωρίς καθυστέρηση 2 τουλάχιστον µηνών, κάθε νέο 
έτος, µε ευθύνη της υπηρεσίας, µε σοβαρές οικονοµικές συνέπειες στους συναδέλφους. 
            Ζητάµε να σταµατήσετε τη µη σύννοµη πρακτική της περικοπής του επιµισθίου των
συναδέλφων που απεργούν σεβόµενοι και το ιερό δικαίωµά τους στην απεργία ως το ύστατο µέσο
διεκδίκησης των δίκαιων αιτηµάτων τους. 
            Επίσης, ζητάµε την άµεση επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών από το επιµίσθιο των 
συναδέλφων απεργών της 6ης Οκτωβρίου 2003. 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ µαζί µε τους ενδιαφερόµενους συναδέλφους, εάν δεν υπάρξει θετική 
απάντηση στο δίκαιο αίτηµα των συναδέλφων, θα καταφύγει σε κάθε πρόσφορο µέσο που διαθέτει
καθώς και στην ελληνική δικαιοσύνη.  
  

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

  
  

Αντ. Αντωνάκος                                        Γρ. Καλοµοίρης 
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