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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 

Να σταµατήσει τώρα η παράνοµη παρακράτηση στο 
µισθό µας! 

 
 

 
Εδώ και πολλά χρόνια συνεχίζεται το - απαράδεκτο - καθεστώς οι 

εκπαιδευτικοί να πληρώνουν τα έξοδα µισθοδοσίας τους και, επιπλέον, τα 
προσωπικά τους δεδοµένα να γίνονται «κτήµα» των ιδιωτικών 
εταιρειών. Από όλα τα Γραφεία της ∆ιεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά µισθοδοτούνται 
περισσότεροι από 3.500 εκπαιδευτικοί και από τον καθένα παρακρατούνται 
παράνοµα περισσότερα από 25 ευρώ κάθε χρόνο ως έξοδα µισθοδοσίας!   

 
Οι Σύλλογοι εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά επανειληµµένα έχουν 

ασχοληθεί µε  το συγκεκριµένο πρόβληµα και έχουν απαιτήσει την επίλυσή 
του. Από την αλληλογραφία της ΟΛΜΕ µε το Υπουργείο Παιδείας, για το ίδιο 
θέµα, προέκυψε  ότι το πρόγραµµα ∆ΙΑΣ έχει τεθεί σε εφαρµογή και το 
µόνο που µένει είναι η ενεργοποίησή του - µε την καταχώρηση των 
δεδοµένων - από τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σε 
πολλές ∆ιευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αλλά, προσφάτως, και στη 
∆ιεύθυνση Π.Ε. Εύβοιας.  

 
Αντιπροσωπεία των Συλλόγων εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά   

συναντήθηκε µε το ∆ιευθυντή Π.Ε. Πειραιά και τους Προϊσταµένους των 
Γραφείων, ζητώντας να ξεκινήσει άµεσα η εφαρµογή του προγράµµατος 
∆ΙΑΣ από τη ∆/νση Π.Ε. Πειραιά και να σταµατήσει η παράνοµη 
παρακράτηση µέρους του µισθού µας. 

 
Η ∆ιοίκηση από τη δική της πλευρά δήλωσε πως έχει προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήµατος. Την ίδια στιγµή 
επικαλέστηκε τις τεράστιες ελλείψεις σε διοικητικό προσωπικό (προβλέπεται να 
υπάρχουν περισσότεροι από 50 διοικητικοί υπάλληλοι και αυτή τη στιγµή 
υπάρχουν µόνο 5 σε όλα τα Γραφεία ΠΕ Πειραιά), την έλλειψη υποστηρικτικών 
δοµών, τις αδυναµίες του συστήµατος ∆ΙΑΣ (π.χ. δεν προβλέπεται η πληρωµή 
των ωροµισθίων) αλλά και το πιλοτικό στάδιο που βρίσκεται η εφαρµογή του 
∆ΙΑΣ για να εξηγήσει γιατί συνεχίζεται το απαράδεκτο αυτό καθεστώς. 
 
 

Κατόπιν όλων των παραπάνω: 
 
 

� Ζητούµε να ξεκινήσει –άµεσα – η ολοκληρωµένη και καθολική 
εφαρµογή του προγράµµατος ∆ΙΑΣ από τη ∆ιεύθυνση Π.Ε. 
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Πειραιά και να σταµατήσει η παράνοµη παρακράτηση µέρους του 
µισθού µας. 

 
 

� Ζητούµε από το Υπουργείο Παιδείας να αναµορφώσει το 
πρόγραµµα ∆ίας, έτσι ώστε να καλύπτει όλους τους 
εργαζόµενους στο χώρο της εκπαίδευσης (αναπληρωτές, 
ωροµίσθιους κλπ.). 

 
� Ζητούµε, επίσης, από το Υπουργείο να στελεχώσει µε µόνιµο 

διοικητικό προσωπικό τις υπηρεσίες του, όχι µόνο για την 
επίλυση του παραπάνω ζητήµατος, αλλά και για να µπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών. 

 
� Καλούµε τη ∆ΟΕ να αναδείξει το πρόβληµα και να απαιτήσει την 

επίλυσή του.  
 
 
 
 

Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά 

 

 

Αργοσαρωνικού 

Κερατσινίου- Περάµατος  « Νίκος Πλουµπίδης»  

Κορυδαλλού-Αγίας Βαρβάρας 

Νίκαιας - Πειραιά  

 Πειραιά «Η Πρόοδος» 

Α’ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος»   

  


