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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 24 Οκτώβρη 2006 συνάντηση των ∆Σ της ΟΛΜΕ και της
∆ΟΕ µε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Υπουργός Παιδείας κ. Μ. Γιαννάκου, ο Υφυπουργός
Παιδείας κ. Γ. Καλός και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ.Θ.Ρουσσόπουλος.
Η συνάντηση ξεκίνησε µε την παρουσίαση των αιτηµάτων των δύο οµοσπονδιών από τους
προέδρους των ∆Σ της ∆ΟΕ και της ΟΛΜΕ.
Όπως ήδη αναφέραµε και στο δελτίο τύπου της οµοσπονδίας (24-10-06), «στη σηµερινή
κοινή συνάντηση των ∆.Σ. ΟΛΜΕ – ∆ΟΕ µε τον πρωθυπουργό της χώρας και την ηγεσία του
υπουργείου Παιδείας δεν υπήρξε καµία ουσιαστική µετακίνηση από τις αρχικές, αρνητικές
θέσεις της κυβέρνησης στις κεντρικές διεκδικήσεις των αγωνιζόµενων εκπαιδευτικών τόσο στο
οικονοµικό µας αίτηµα όσο και στο αίτηµα της αύξησης των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία,
που αποτέλεσε προβεβληµένη προεκλογική δέσµευση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση κράτησε για
µία ακόµη φορά τη στάση της άκαµπτης αδιαλλαξίας παρά το επιφανειακά συγκαταβατικό ύφος
και σ’ αυτήν τη συνάντηση».
Συγκεκριµένα οι απαντήσεις που δόθηκαν στα αιτήµατα που θέσαµε κατά τη συνάντηση
ήταν οι παρακάτω:
Αύξηση δαπανών για την παιδεία:
Για το µεγάλο ζήτηµα της αύξησης των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ,
τουλάχιστον, που για τρία χρόνια είναι καθηλωµένες στο 3,5% περίπου, ο πρωθυπουργός
αναγνώρισε τις προεκλογικές του δεσµεύσεις µας δήλωσε, όµως, πως επειδή η χώρα έχει οξύτατο
δηµοσιονοµικό πρόβληµα και συµβατικές υποχρεώσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το
σύµφωνο σταθερότητας, δεν θα αυξηθούν οι δαπάνες τον επόµενο και το µεθεπόµενο χρόνο.
Πρόσθεσε, επίσης, πως είναι αναγκασµένος να παρατείνει χρονικά πέραν της τετραετίας την
υλοποίηση της δέσµευσής του.
Για το οικονοµικό µας αίτηµα:
Η απάντηση του πρωθυπουργού στο οικονοµικό µας αίτηµα για 1.400 ευρώ καθαρά στο
νεοδιόριστο ήταν ότι παραπέµπεται στο πλαίσιο διαµόρφωσης του νέου µισθολογίου των
δηµοσίων υπαλλήλων που θα διαπραγµατευτεί η κυβέρνηση µόνο µε την Α∆Ε∆Υ στις αρχές του
νέου χρόνου. Τόνισε όµως πως η εφαρµογή του νέου µισθολογίου θα ολοκληρωθεί σταδιακά,
τουλάχιστον σε ορίζοντα πενταετίας, δηλαδή το 2012, χωρίς όµως να δεσµεύεται γι’ αυτό. Ο κ.
Καραµανλής διευκρίνισε ότι η ολοκλήρωση της σταδιακής εφαρµογής του θα εξαρτηθεί από τις
εξελίξεις στην οικονοµία.
Όσον αφορά το περίφηµο επίδοµα των 176 ευρώ που η κυβέρνηση ως αντιπολίτευση είχε σε
όλους τους τόνους δεσµευτεί ότι θα δοθεί και στους εκπαιδευτικούς, τόνισε ξανά πως θα δοθεί
σταδιακά σε βάθος τριετίας ένα µέρος αυτού του ποσού, δηλαδή τα 105 ευρώ. Ο πρωθυπουργός
περιόρισε τις δόσεις µε τις οποίες θα χορηγηθεί το παραπάνω ποσό, σε σχέση µε την αρχική
εξαγγελία της κυβέρνησης, εµµένοντας στο πλαίσιο της τριετίας, σε δύο εξαµηνιαίες το 2007 των
17,5 ευρώ η καθεµιά και δύο ετήσιες δόσεις το 2008 και 2009 των 35 ευρώ η καθεµιά υπό την
αίρεση µάλιστα ότι «τα δηµοσιονοµικά της χώρας δεν θα στραβώσουν». Οριστική δέσµευση γι΄
αυτό θα µπορεί να µας δώσει το επόµενο καλοκαίρι όπως µας τόνισε.

Στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά και εργασιακά ζητήµατα η κυβέρνηση απέφυγε οποιεσδήποτε
συγκεκριµένες και σαφείς δεσµεύσεις µε µοναδική εξαίρεση την καθιέρωση της ετήσιας
προσχολικής αγωγής ως υποχρεωτικής καθώς και την αύξηση της υπερωριακής αποζηµίωσης µετά
από συνεννόηση µε το υπουργείο Οικονοµικών. Αξίζει ιδιαίτερα να σηµειώσουµε, γιατί
αναδεικνύει την «αγοραία» φιλοσοφία της κυβέρνησης, ότι στο αίτηµα της ίδρυσης σύγχρονων
σχολικών βιβλιοθηκών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση που λείπουν παντελώς, ο πρωθυπουργός
υπέδειξε την ανάγκη εξεύρεσης και χορηγών για τη χρηµατοδότηση τους, ώστε να µην
επιβαρυνθεί υπέρµετρα ο κρατικός προϋπολογισµός.
Όπως είναι κατανοητό οι εξαγγελίες αυτές κινούνται στο πλαίσιο των ήδη γνωστών προτάσεων
που είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση και όχι µόνο δεν ικανοποιούν στο ελάχιστο τα οικονοµικά
αίτηµατά µας, αλλά ούτε τις ίδιες προεκλογικές εξαγγελίες του κυβερνώντος κόµµατος υλοποιούν.
Άλλωστε και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στις µετέπειτα δηλώσεις του στους
δηµοσιογράφους είπε χαρακτηριστικά πως «η κίνηση αυτή δεν αλλάζει, σε καµία περίπτωση, το
χρονοδιάγραµµα».
Επιµόρφωση
Ο κ. Πρωθυπουργός αφού δήλωσε ότι «την επιµόρφωση ως κεφάλαιο την αποδεχόµαστε»,
εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν µπορεί να υλοποιηθεί το πάγιο αίτηµά µας για ετήσια επιµόρφωση
µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Τόνισε πως θα αξιοποιηθούν για την επιµόρφωση τα
κονδύλια του ∆΄ ΚΠΣ, που ανέρχονται στα 3 δισ. 300 εκ. ευρώ και ζήτησε να καταθέσουµε τις
προτάσεις µας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηµάτων αυτών. Σηµειώνουµε πως η
οµοσπονδίας µας έχει καταθέσει επανειληµµένα τις συγκεκριµένες προτάσεις της για την
αξιοποίηση των χρηµάτων των ΚΠΣ, αλλά η κυβέρνηση κωφεύει και δεν έχει υλοποιηθεί καµία
από αυτές ( τις προτάσεις).
Αναφέρθηκε επίσης ότι δύο χιλιάδες εκπαιδευτικοί θα µπορούν να συµµετέχουν σε νέα
ερευνητικά προγράµµατα, µε αµοιβή 20.000 ευρώ για κάθε έναν.
Ωροµίσθια αµοιβή
Η κυβέρνηση απάντησε ότι θα προχωρήσει στην αύξηση της υπερωριακής αποζηµίωσης, η οποία
να σηµειώσουµε εδώ είναι παγωµένη στο ίδιο ύψος από το 1996. Το ύψος της αύξησης δεν
ανακοινώθηκε και θα καθοριστεί µετά από συνεννόηση µε το υπουργείο Οικονοµικών.
Τεχνική- Επαγγελµατική Εκπαίδευση.
Απαιτήσαµε να µην καταργηθούν τα 61 ΤΕΕ και να µετατραπούν σε Λύκεια µε συµπληρωµατική
απόφαση στα οποία να γίνουν εγγραφές µαθητών. Επίσης απαιτήσαµε να ανακληθεί η απόφαση
για τις ειδικότητες και τους τοµείς του ΕΠΑΛ και να υπογραφεί νέα που να λαµβάνει υπόψη της
προτάσεις µας.
Απαντώντας ο Πρωθυπουργός και η Υπουργός Παιδείας ενώ δήλωσαν πως δεν υπάρχει πρόθεση
να καταργηθούν σχολεία δεν δεσµεύτηκαν ούτε διευκρίνισαν πως πρακτικά θα γίνει αυτό. Για τις
ειδικότητες του ΕΠΑΛ δόθηκε πάλι η γενική υπόσχεση ότι θα γίνει διάλογος µε την ΟΛΜΕ για
την οριστικοποίησή τους.
Για την κατάργηση της βάσης του 10 ο Πρωθυπουργός ήταν απόλυτα αρνητικός.
Αξίζει ιδιαίτερα να σηµειώσουµε, γιατί αναδεικνύει την «αγοραία» φιλοσοφία της κυβέρνησης,
ότι στο αίτηµα της ίδρυσης σύγχρονων σχολικών βιβλιοθηκών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση
που λείπουν παντελώς, ο πρωθυπουργός υπέδειξε την ανάγκη εξεύρεσης και χορηγών για τη
χρηµατοδότηση τους, ώστε να µην επιβαρυνθεί υπέρµετρα ο κρατικός προϋπολογισµός.
Γενικότερα η συνάντηση παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση προσπάθησε να επενδύσει
επικοινωνιακά µιλώντας για «καλό κλίµα» και χαµόγελα» όχι µόνο δεν έδωσε απάντηση στα
δίκαια και ώριµα αιτήµατα των εκπαιδευτικών, αλλά αποκάλυψε και την εγκατάλειψη και
αυτών ακόµα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων για «προτεραιότητα στην παιδεία και τον
πολιτισµό».
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

