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Προς
•

Σχολεία και Υπηρεσίες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Μαγνησίας

Κοινοποίηση
• ΟΛΜΕ

Θέμα: «Διεκδίκηση Δεδουλευμένων στην ΠΔΣ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
η Ομοσπονδία μας, με ανακοίνωσή της, επιβεβαίωσε τους φόβους του ΔΣ της
ΕΛΜΕ Μαγνησίας για την απώλεια των δεδουλευμένων στην ΠΔΣ λόγω
παραγραφής. Επίσης δικαίωσε τις, από αρχές Οκτωβρίου, κινητοποιήσεις του ΔΣ
και των συναδέλφων της επιτροπής διεκδίκησης με στόχο τη δικαστική
διεκδίκηση των οφειλομένων.
Το μέλος της επιτροπής, εκπαιδευτικός Θανάσης Αδαμάκης, την περασμένη
Δευτέρα ενημέρωσε το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας για τις ενέργειες που
πραγματοποιήθηκαν και για εκείνες που θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον.
Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε θερμά τους συναδέλφους της επιτροπής και
συνεχίζουμε αναφερόμενοι στα όσα έγιναν ή θα γίνουν:
•

Προς το τέλος Οκτωβρίου, στάλθηκε με φαξ στο ΥΠΔΒΜΘ, από το
δικηγόρο που ασχολείται με το θέμα, κατάσταση με τις απαιτήσεις των

ετών 2008-2009 και 2009-2010 (ενημερωτικά όχι όχληση αλλά εν είδει
οχλήσεως). Μέσω του εν λόγω φαξ ζητιούνταν απάντηση για το πότε θα
γίνει πληρωμή των δεδουλευμένων. Η απάντηση, βεβαίως, δεν έχει δοθεί
μέχρι σήμερα.
•

Στη συνέχεια και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου κατατεθήκαν αιτήσεις ατομικά
από κάθε ενδιαφερόμενο, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Νομού
Μαγνησίας, εν είδει οχλήσεως/ ενδικοφανούς προσφυγής, για διακοπή
τυχόν παραγραφής των απαιτήσεων. Αντίγραφα των αιτήσεων
υποβλήθηκαν και στο δικηγόρο.

• Αυτή τη περίοδο ετοιμάζονται τα πληρεξούσια τα οποία θα πρέπει να
υπογράψει ο κάθε ενδιαφερόμενος ατομικά, για να χρησιμοποιηθούν
στην αγωγή που θα γίνει, εφόσον δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη, μετά την
πάροδο 60 ήμερων από την κατάθεση των προαναφερθέντων αιτήσεων,
(περίπου στα μέσα Ιανουαρίου 2011).
•

Τέλος τονίστηκε ότι καλό θα ήταν όσοι σχεδιαστές-αξιολογητές
επιθυμούν, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, να καταθέσουν στα
αρμόδια Γραφεία-Διευθύνσεις τα δικαιολογητικά πληρωμών της
αμοιβής τους (καταστάσεις κλπ) για τα έτη 2008-2009 και 2009-2010.

Καλούς αγώνες, συνάδελφοι !!!

