
Ο.Λ.Μ.Ε.  
Ερµού & Κορνάρου 2, 105.63 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255 
FAX : 210 32 27 382 33 11 339                                                                               

                                       Αθήνα 17/9/2003
  

Ανακοίνωση  - ∆ελτίο τύπου 
  
Τα επικοινωνιακά τεχνάσµατα της κυβέρνησης και του οικονοµικού της επιτελείου 

συνεχίζονται. Οι προχτεσινές εξαγγελίες για τις ουσιαστικές, υποτίθεται, αυξήσεις των 
εκπαιδευτικών πόρρω απέχουν από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής
κοινότητας.  

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ έγκαιρα έχει καταθέσει στο ΥΠΕΠΘ ένα αναλυτικό και συνολικό πλαίσιο
θεσµικών, εκπαιδευτικών και οικονοµικών αιτηµάτων, µε στόχο την άµεση βελτίωση της 
εκπαίδευσης, απαιτώντας, µεταξύ άλλων, ουσιαστικές αυξήσεις 5% επί του ΑΕΠ για την Παιδεία 
και 25% για τους εκπαιδευτικούς.  
            Έγκαιρα, επίσης υποβάλαµε τα αιτήµατά µας για το συνταξιοδοτικό, τους διορισµούς, τα 
πλήρη εργασιακά δικαιώµατα των αναπληρωτών, την επιµόρφωση και την παιδαγωγική ελευθερία 
των εκπαιδευτικών, για 25 µαθητές στα σχολικά τµήµατα και την ανάγκη κατοχύρωσης της
µορφωτικής αυτονοµίας του Λυκείου.  

Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονοµικών και το κυβερνητικό επιτελείο συνεχίζουν µε λογιστικές 
αλχηµείες να παρουσιάζουν «µαγικές εικόνες». Έτσι συµψηφίζουν αυτό που ήδη έχουν εξαγγείλει 
ως αύξηση στα πλαίσια του «νέου µισθολογίου» για όλους τους δηµοσίους υπαλλήλους µε τη  
µικρή αύξηση του επιδόµατος εξωδιδακτικής απασχόλησης (73 ευρώ), για να το συγκρίνουν µε 
το ποσό των 176 ευρώ που όφειλε η κυβέρνηση να το έχει χορηγήσει και στους εκπαιδευτικούς
από το 2002 όπως έχει δοθεί και στους υπόλοιπους δηµοσίους υπαλλήλους. Επίσης αποκρύπτει
η κυβέρνηση την ούτως ή άλλως ισχύουσα ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή του επιδόµατος
εξωδιδακτικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών (που αποτελεί κατάκτηση της απεργίας του 1997). 
Άρα η πραγµατική αύξηση που η κυβέρνηση δίνει επιπλέον στους εκπαιδευτικούς είναι
περίπου 64 Ευρώ (µικτά).  Βέβαια ο κ.Χριστοδουλάκης αποκρύπτει  τη σηµαντική επερχόµενη 
φορολογική επιβάρυνση  στα µικρά και µεσαία εισοδήµατα για το 2004, εφόσον δεν αλλάξουν οι 
φορολογικές συντελεστές και αν υλοποιηθεί η κατάργηση των φορολογικών ελαφρύνσεων (από 
καταναλωτικές δαπάνες, τόκους στεγαστικών δανείων κ.λπ.)  
            Η κυβέρνηση, εν όψει των εξαγγελθεισών κινητοποιήσεών µας, έσπευσε να αναγνωρίσει την 
ανάγκη ικανοποίησης µικρού κλάσµατος των αναγκών µας, ταυτόχρονα όµως επιχειρεί να 
συσκοτίσει την αλήθεια προσπαθώντας να παραπλανήσει την κοινή γνώµη σχετικά µε το µέγεθος
των αυξήσεων. Οδηγήθηκε σ’ αυτή τη µερική αναδίπλωση, βλέποντας τη γενικευµένη οργή και 
αγανάκτηση του κλάδου από το συνεχή εµπαιγµό. 

Εµείς συνεχίζουµε! Με ανοιχτή την ατζέντα των διεκδικήσεων και των κινητοποιήσεών
µας, έχοντας µπροστά µας τις Γενικές Συνελεύσεις και το απεργιακό µας πρόγραµµα. 
            Εµείς συνεχίζουµε! Με στήριγµά µας την ενότητα και τη συµπαράσταση των 
εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων απέναντι στην αδιαλλαξία των κρατούντων. 

Στις «φθινοπωρινές προσφορές» της κυβέρνησης αντιτάσσουµε την προοπτική της 
άνοιξης της παιδείας.  

Σε κάθε περίπτωση απαιτούµε να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας. 
  

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

  
                   
                     Αντώνης Αντωνάκος                                                    Γρηγόρης Καλοµοίρης 
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