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∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 

ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΑΜΕΣΩΣ Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ διαµαρτύρεται έντονα προς την ηγεσία του Υπουργείου 

Παιδείας για τη µεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται εφέτος στην έναρξη εφαρµογής 

της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης (Π∆Σ). Είναι χαρακτηριστικό ότι µέχρι σήµερα δεν 

έχει εκδοθεί η εγκύκλιος για να ξεκινήσει η Π∆Σ στα λύκεια και τα ΤΕΕ. Η καθυστέρηση 

αυτή έχει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία του θεσµού. Ήδη πολλοί 

µαθητές προσανατολίζονται σε άλλες λύσεις, που επιβαρύνουν δραµατικά τον 

οικογενειακό προϋπολογισµό. Είναι βέβαιο ότι αυτή η καθυστέρηση πλήττει κυρίως τα 

οικονοµικά ασθενέστερα στρώµατα του λαού.  

http://www.olme.gr/


Επίσης, είκοσι ηµέρες µετά τη συνάντηση του ∆Σ της ΟΛΜΕ µε την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας, και παρά τις υποσχέσεις της κυρίας Υπουργού για την άµεση 

εξόφληση όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας προς τους 

εκπαιδευτικούς από την περσινή χρονιά, δεν έχει ακόµα υπογραφεί η σχετική απόφαση 

για τη διάθεση των σχετικών κονδυλίων. 

Έτσι, 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 Π∆Σ την περσινή χρονιά στα δηµόσια σχολεία παραµένουν και αυτοί 

απλήρωτοι για ολόκληρο το σχολικό έτος. 

Απευθύνουµε  δραµατική έκκληση προς την Υπουργό Παιδείας για την 

άµεση πληρωµή όλων των οφειλόµενων αµοιβών από την περσινή χρονιά  στους 

εκπαιδευτικούς. 

Σηµειώνουµε, επίσης, ότι συµπληρώνεται σε λίγες ηµέρες ένα µήνας µετά την 

έναρξη των µαθηµάτων και δυστυχώς, παρά τις διακηρύξεις και τις υποσχέσεις, δεν 

έχουν καλυφθεί όλα τα κενά των σχολείων µε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. 

Αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν να γίνουν πιστευτές οι διακηρύξεις της 

κυβέρνησης για «προτεραιότητα στην παιδεία» και να µην ξεκινά άµεσα η 

Πρόσθετη ∆ιδακτική Στήριξη σε όλα τα σχολεία αλλά και να µην καλύπτονται όλα 

τα κενά του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 

-Άµεση έναρξη της Π∆Σ µε αποστολή της σχετικής εγκυκλίου 

-Άµεση εξόφληση όλων των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τους καθηγητές 

-Άµεση κάλυψη όλων των κενών µε διορισµούς αναπληρωτών καθηγητών 
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