
Κύριε Υπουργέ,  

κατά κοινή ομολογία όλων των πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, οι εκπαιδευτικοί δεν είναι οι ιδιαίτερα 
καλοπληρωμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν έχουν την ανάγκη ενίοτε, να μην 
πληρώνονται για το δεδουλευμένο εκπαιδευτικό τους έργο. Η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας τους αδικεί κατάφορα όταν αρνείται να τους αποζημιώσει για 
συγκεκριμένο δεδουλευμένο εκπαιδευτικό έργο που παρείχαν εκατοντάδες 
εκπαιδευτικοί με αποφάσεις της ίδιας της πολιτικής ηγεσίας, μη αναγνωρίζοντας 
έμμεσα με αυτό τον τρόπο το παρεχόμενο εκπαιδευτικό τους έργο. 

Η αναφορά γίνεται για το πρωτόγνωρο γεγονός που διαδραματίζεται τα επτά 
τελευταία χρόνια με την άρνηση, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας, της καταβολής των αποζημιώσεων στους εκπαιδευτικούς που παρείχαν τις 
υπηρεσίες τους στα Προγράμματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (Π.Δ.Σ) των 
σχολικών ετών 2008-2009 και 2009-2010 ως Αξιολογητές – Σχεδιαστές και 
Καταχωρητές. 

Η άρνηση της καταβολής των παραπάνω αποζημιώσεων στους εκπαιδευτικούς με το 
τέλος του έτους 2010 και η αποφυγή συγκεκριμένης πολιτικής δέσμευσης εκ μέρους 
της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για μελλοντική καταβολή των 
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αποζημιώσεων, έσπειρε δικαιολογημένες ανησυχίες στους εκπαιδευτικούς μπροστά 
στον κίνδυνο απώλειας των δεδουλευμένων, που τους οδήγησε σε δικαστικές 
διεκδικήσεις αναγκάζοντας τον κάθε εκπαιδευτικό να καταβάλλει 30 ευρώ για την 
κατάθεση αγωγής μέσω δικηγόρων.  

Αν αναλογιστούμε, ότι περίπου 1.700 εκπαιδευτικοί έχουν καταφύγει σε 
δικαστικές αγωγές, καταλαβαίνουμε ότι ένα σεβαστό ποσό περίπου των 50.000 ευρώ 
το καρπώθηκαν ήδη και περίπου 150.000 ευρώ με την θετική εκδίκαση των αγωγών 
θα το καρπωθούν από το υστέρημα των εκπαιδευτικών συγκεκριμένοι δικηγόροι για να 
διεκδικήσουν εκ μέρους των εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Παιδείας δεδουλευμένα 
χρηματικά ποσά. 

Ερωτήσεις για την μη καταβολή των αποζημιώσεων στους εκπαιδευτικούς του 
Προγράμματος της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) των Σχολικών Ετών 2008-
2009 & 2009-2010 έχουν καταθέσει όλα τα κόμματα στη βουλή και οι απαντήσεις των 
εκάστοτε Υπουργών Παιδείας  είναι σχεδόν πανομοιότυπες. 

 
Ενδεικτικές ερωτήσεις βουλευτών στη Βουλή των Ελλήνων. 

 
1. Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Θανάση Παφίλη, Σπύρου Χαλβατζή, Γιάννη 

Ζιώγα, Κώστα Καζάκου, Νίκου Παπακωνσταντίνου. 
Θέμα: Να πληρωθούν άμεσα τα δεδουλευμένα των εκπαιδευτικών. 

2. Ερώτηση του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Αρβανιτίδη.  
Θέμα: Πληρωμή αξιολογητών και καταχωρητών στο πρόγραμμα ΠΔΣ. 

3. Ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ Αλέξανδρου Αθανασιάδη & Γιώργου 
Παπακωνσταντίνου.  

Θέμα: Η πολιτική της κυβέρνησης υποβαθμίζει και απαξιώνει το θεσμό της 
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο Ν. 
Κοζάνης. 

4. Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη στις 21/7/2010. 
Θέμα: Κινδυνεύουν να χάσουν τα δεδουλευμένα τους οι συμμετέχοντες στο 
πρόγραμμα ΠΔΣ. 

5. Ερώτηση του Βουλευτή  του ΚΚΕ  Ιωάννη  Πρωτούλη στις 28/9/2010. 
Θέμα: Πληρωμή αξιολογητών και καταχωρητών στο πρόγραμμα ΠΔΣ. 

6. Ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ  Μιχάλη Β. Μπεκίρη στις 18/01/2011. 
Θέμα: Μη καταβολή δεδουλευμένων στην ΠΔΣ για τα σχολικά έτη 2008-09 & 
2009-10. 

7. Ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ Μανόλη Σοφ. Στρατάκη στις 11/10/2011. 
Θέμα: Πληρωμή αξιολογητών και καταχωρητών στο πρόγραμμα ΠΔΣ. 

8. Ερώτηση του Βουλευτή της Ν.Δ  Σταϊκούρα.  
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Θέμα: Σχετικά με το Πρόγραμμα Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης και τη μη 
καταβολή αμοιβής σε Σχεδιαστές-Αξιολογητές. 

9. Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Τάσου Κουράκη, Χρήστου Μαντά, 
Παναγιώτα Δριτσέλη, Τζένης Βαμβακά, Γιώργου Πάντζα, Έφης Γεωργοπούλου, 
Νίκου Συρμαλένιου στις 11/1/2013. 
Θέμα: Απλήρωτοι παραμένουν οι αξιολογητές-σχεδιαστές του προγράμματος 
της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης για τα σχολικά έτη 2008-2009 και 2009-
2010. 

10. Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ Νίκου Μωραΐτη, Ελένης Γερασιμίδου, 
Γιάννη Γκιόκα και Γιώργου Λαμπρούλη στις 19/4/2013. 
Θέμα: Να πληρωθούν άμεσα όσοι εργάστηκαν ως σχεδιαστές - αξιολογητές 
στο θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) κατά τα σχολικά έτη 
2008-09 και 2009-10. 

11. Ερώτηση του Βουλευτή  του ΚΚΕ  Γεωργίου  Βαγιωνά στις 12/1/2016. 
Θέμα: Άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων σε όσους εργάστηκαν ως 
σχεδιαστές αξιολογητές στο θεσμό της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης  (ΠΔΣ) 
κατά τα σχολικά έτη 2008 – 2009 – 2010 στο Νομό  Χαλκιδικής. 

Ενδεικτικές απαντήσεις Υπουργών Παιδείας στις ερωτήσεις βουλευτών. 

1. Έχετε δίκιο όσον αφορά τους συντονιστές της πρόσθετης διδακτικής στήριξης 
και θέλω να πω ότι αυτό είναι άλλο ένα από τα παράδοξα, τα οποία 
παραλάβαμε. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η ανευθυνότητα που διαπιστώσαμε 
από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν πέραν κάθε φαντασίας στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς σχεδιάστηκε μία πολιτική, χωρίς να υπάρχει 
ένα θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια, χωρίς να 
υπάρχει καμία πρόβλεψη στον προϋπολογισμό τότε, όταν αποφασίστηκε.  

Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε μία 
λύση για το θέμα γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι απόλυτα δίκαιο το αίτημα των 
ανθρώπων αυτών που έχουν εργαστεί και δεν υπάρχει το πλαίσιο αυτή τη 
στιγμή για να πληρωθούν. Εξετάζουμε ακόμα και τη λύση νομοθετικής ρύθμισης 
για τους συντονιστές. Πάντως σε κάθε περίπτωση, είναι ένα θέμα που μας 
απασχολεί και προσπαθούμε να βρούμε και σ’ αυτό λύση (κ. Φωτεινή 
Γεννηματά Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων). 

2. Το υπ. Παιδείας εξετάζει τις δυνατότητες επίλυσης του ζητήματος (εξόφληση 
των οφειλών στους καθηγητές για τα έτη 2008,9,10) που αφορά τους 
Σχεδιαστές - Αξιολογητές για τις αποζημιώσεις, των οποίων το νομοθετικό 
πλαίσιο δημιουργεί κώλυμα ( κ.  Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργός 
Παιδείας). 
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3. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα εξετάσει το συγκεκριμένο θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομικών προς το οποίο διαβιβάζεται το παρόν με φωτοαντίγραφο της 
Ερώτησης (κ.  Νίκος  Φίλης, Υπουργός Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων ). 

Κύριε Υπουργέ καλείστε την ύστατη αυτή στιγμή και πριν εκδικαστούν οι 
αγωγές, ειδικά σε αυτή τη κρίσιμη περίοδο, όπου δοκιμάζονται θεσμοί και αξίες, όπου 
τα οικονομικά των εκπαιδευτικών έχουν συμπιεστεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με τους 
φόρους και τα χαράτσια να εξανεμίζουν τους εναπομείναντες μισθούς τους, να 
δεσμευτείτε για την καταβολή των συγκεκριμένων αποζημιώσεων στους εκατοντάδες 
εκπαιδευτικούς και να καταβληθούν άμεσα τα δεδουλευμένα του Προγράμματος της 
Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) των σχολικών ετών 2008-2009 και 2009-2010.  
 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 
 

 


