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Οι θέσεις της ΟΛΜΕ για τον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2005 
 Ο Κρατικός Προϋπολογισµός  του 2005 εντείνει την πολιτική της  λιτότητας για τους 
µισθωτούς και της καθήλωσης των κοινωνικών δαπανών. Είναι σαφές, επίσης, ότι δεν έχει  
αναπτυξιακό όραµα ούτε εντάσσεται σε κάποιο ευρύτερο µεσο-µακροπρόθεσµο πρόγραµµα 
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. 
 Ο νέος Κρατικός Προϋπολογισµός χαρακτηρίζεται από  καθεστώς αδιαφάνειας, εκτός 
προϋπολογισµού  ειδικούς λογαριασµούς και απουσία συστηµάτων ελέγχου της κοινωνικής 
αποτελεσµατικότητας των δαπανών, που  αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά της 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης.  
 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του Προϋπολογισµού του 2005 είναι ότι η κυβέρνηση 
χρησιµοποιεί δύο µέτρα και δύο σταθµά. Ενώ στις  επιχειρήσεις «δίνει», στους µισθωτούς  λέει 
«περιµένετε», πρώτα η ανάπτυξη και µετά η αναδιανοµή. Μόνο που αυτό το «µετά» δεν έρχεται 
ποτέ. Ετσι οι ανισότητες διευρύνονται. Επίσης, ο στόχος της πραγµατικής σύγκλισης ουσιαστικά 
εγκαταλείπεται ή αναφέρεται επιλεκτικά. 
 
 Συνέπειες και προβλήµατα            
 
 Η υλοποίηση του προϋπολογισµού, σε συνδυασµό µε το νέο φορολογικό νόµο και τη 
γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης, θα πλήξει τους µισθωτούς, τα µεσαία και χαµηλά 
εισοδήµατα. Θα οδηγήσει στη διεύρυνση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, σε  
όξυνση του προβλήµατος της ανεργίας, στη διεύρυνση της ζώνης της φτώχειας και της 
ανασφάλειας. Ωφεληµένες θα  είναι οι επιχειρήσεις, τα κέρδη, και τα µερίσµατα. ∆εν είναι όµως 
καθόλου βέβαιο ότι αυτή η πολιτική  θα οδηγήσει σε οικονοµική άνοδο και αύξηση της 
απασχόλησης. 

Ο αντιλαϊκός  χαρακτήρας του προϋπολογισµού του 2005 φαίνεται και από το ότι η αύξηση 
κατά 8% των εσόδων του δεν θα προέλθει  από την φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων 
και συνολικά του κεφαλαίου, αλλά από τις κρατήσεις  του φόρου εισοδήµατος των µισθωτών και 
συνταξιούχων, από τη µη τιµαριθµοποίηση  της φορολογικής κλίµακας, από την αύξηση των 
έµµεσων φόρων (που είναι και οι πιο άδικοι, καθώς επιβαρύνουν κυρίως τα λαϊκά στρώµατα), από 
την αύξηση του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους σε µια σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. 
 Το εισόδηµα: Ο προϋπολογισµός προβλέπει ότι το κονδύλι για µισθούς και συντάξεις των 
∆ηµόσιων Υπαλλήλων θα αυξηθεί κατά 5,9%. Όµως σ’ αυτό το ποσοστό περιλαµβάνονται: α) η 
δαπάνη για διορισµούς και µετατάξεις που έγιναν  µέσα στο 2004, β) η πρόβλεψη για νέους  
διορισµούς και  γ) η δαπάνη από τη µισθολογική εξέλιξη του προσωπικού.  
 Ειδικά για τη µισθοδοσία των εκπαιδευτικών της Β/θµιας Εκπ/σης (µονίµων και ιδιωτικού 
δικαίου αόριστου χρόνου) το κονδύλι για το 2005 είναι  αυξηµένο κατά 10,7% σε σχέση µε το 
2004. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί στη µισθοδοσία των 5.500 περίπου εκπαιδευτικών που 
διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2004 και στην πρόβλεψη για όσους θα διοριστούν το καλοκαίρι 
του 2005. Ειδικά για το επίδοµα εξωδιδακτικής απασχόλησης προβλέπεται αύξηση του ποσού 
µόλις κατά 7,7%,  που αντιστοιχεί στους νέους διορισµούς. Είναι προφανές ότι η υπόσχεση για 
ικανοποίηση του αιτήµατος χορήγησης του ποσού των 176 Ευρώ στους εκπαιδευτικούς  δεν 
επιβεβαιώνεται µε βάση τα παραπάνω στοιχεία. 
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 Με  την εισοδηµατική πολιτική, η οποία, όπως όλα  δείχνουν, θα κινηθεί σε ονοµαστικές 
αυξήσεις των µισθών µας της τάξης του 3,2%, η κυβέρνηση συνεχίζει τη πολιτική καθήλωσης των 
εισοδηµάτων µας. 
 Με επίσηµο πληθωρισµό το 2004 περί το 3% και ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ το 2005 
στο 7,3% οι πραγµατικές αυξήσεις των µισθών θα κινηθούν σε µηδενικά επίπεδα, ενώ µειώνεται 
σχετικά το ποσοστό συµµετοχής τους στο ΑΕΠ της χώρας, φυσικά υπέρ των κερδών.  
 Ακρίβεια: παρά την προβλεπόµενη πτώση  του πληθωρισµού στο 2,9%, το πρόβληµα της 
ακρίβειας θα παραµείνει οξύ και το 2005.Και τούτο γιατί το πρόβληµα της ακρίβειας δεν είναι 
µόνο πρόβληµα τιµών. Εχει νέες διαστάσεις. Συγκεκριµένα, στο πρόβληµα αυτό αντανακλάται η 
στενότητα των οικογενειακών προϋπολογισµών και η υπερχρέωση πολλών νοικοκυριών που η 
εξυπηρέτηση των δανείων τους περιορίζει το διαθέσιµο εισόδηµά τους.  Επίσης, το πρόβληµα της 
ακρίβειας υπό τη νέα του διάσταση αντανακλά τη διεύρυνση  των αναγκών αλλά και την 
υποβάθµιση των συλλογικών αγαθών, γεγονός που µε δραµατικό τρόπο εµφανίζεται στη διόγκωση  
της ιδιωτικής δαπάνης για υγεία, παιδεία και ασφάλιση. 
 Φορολογία: Το φορολογικό νοµοσχέδιο, που τις µέρες αυτές συζητείται στη Βουλή,  δεν 
πρέπει να το δούµε ως ένα µεµονωµένο νοµοσχέδιο. Αποτελεί συνέχεια του θεσµικού πλαισίου  
που διαµορφώθηκε τα τελευταία χρόνια. Στο σύνολό τους οι νόµοι αυτοί δηµιουργούν ένα νέο 
φορολογικό καθεστώς πολύ πιο άνισο και άδικο  ιδιαίτερα για όσους  ζουν από την εργασία τους. 
Ας περιοριστούµε  σε ένα παράδειγµα. Προβλέπεται στο φορολογικό νοµοσχέδιο η µείωση από 
35% σε 25%  µέσα στην επόµενη  3ετία του συντελεστή φορολόγησης των κερδών των 
επιχειρήσεων. ∆εν προβλέπεται, όµως, τιµαριθµοποίηση  των φορολογικών συντελεστών για τα 
εισοδήµατα από εργασία. Το αποτέλεσµα είναι ότι την εποµένη 3ετία θα υπάρξουν 
φοροαπαλλαγές ύψους  ενός δισεκατοµµυρίου Ευρώ  υπέρ των κερδών των επιχειρήσεων, τις 
οποίες θα κληθούµε  να πληρώσουµε οι µισθωτοί.     
 Να σηµειωθεί εδώ ότι  ο ανώτατος συντελεστής φυσικών  προσώπων δεν αφορά πια µόνο 
τα µεγάλα εισοδήµατα. Εχει υπολογιστεί ότι, αν από 1961 ως σήµερα γινόταν τιµαριθµική και 
µόνο αναπροσαρµογή των κλιµακίων, σήµερα αυτός ο ανώτατος συντελεστής θα έπρεπε  να 
«πιάνει» µόνο υψηλά εισοδήµατα, δηλαδή τα πάνω από 180.000 Ευρώ. Και όµως αυτός ο 
συντελεστής εφαρµόζεται για εισοδήµατα που υπερβαίνουν τις 23.000 Ευρώ. 
 
Οι δαπάνες για την παιδεία 
 

Για µια ακόµη σχολική χρονιά τα λειτουργικά προβλήµατα των σχολείων παραµένουν 
άλυτα και ταλανίζουν τη δηµόσια εκπαίδευση, ενώ έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τρίµηνο 
λειτουργίας τους. Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι πολλά σχολεία, στην περιφέρεια λόγω σοβαρών 
ελλείψεων και κακής κατανοµής του εκπαιδευτικού προσωπικού, στα µεγάλα αστικά κέντρα λόγω 
της διπλοβάρδιας και ιδίως της περιθωριοποίησης της Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης, δεν 
έχουν εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας. 
Με την αναπόφευκτη υποβάθµιση της δηµόσιας εκπαίδευσης, που προκύπτει από τις αρρυθµίες 
αυτές, περιορίζεται κυρίως ο µορφωτικός ορίζοντας των µαθητών των πιο λαϊκών στρωµάτων, 
εφόσον αυτοί κατά βάση στηρίζουν την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών τους προσδοκιών στη 
δηµόσια εκπαίδευση, ενώ οι οικονοµικές τους δυνατότητες δεν τους επιτρέπουν να 
χρησιµοποιήσουν εύκολα τις πανάκριβες συµπληρωµατικές εκπαιδευτικές παροχές. 
  

Για µια ακόµη χρονιά  ο προϋπολογισµός για την παιδεία κατατάσσει τη χώρα µας στις 
τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,58 % του ΑΕΠ έναντι 5% Μέσου Ορου στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση) και επίσης, όπως δείχνουν οι εκθέσεις του ΟΟΣΑ, πολύ χαµηλά στην 
κατάταξη και σε παγκόσµιο επίπεδο.Το ποσοστό αυτό (3,58%) είναι από τα χαµηλότερα ποσοστά 
επί του ΑΕΠ στη διάρκεια  της τελευταίας 20ετίας (Πίνακας 1). 

 



  
  ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΕΤΟΣ % ΑΕΠ 
1984 3,72 
1985 3,87 
1986 3,86 
1987 3,70 
1988 3,69 
1989 3,52 
1990 3,95 
1991 4,22 
1992 4,00 
1993 3,94 
1994 4,16 
1995 3,32 
1996 3,42 
1997 3,61 
1998 3,59 
1999 3,57 
2000 3,55 
2001 3,56 
2002 3,48 
2003 3,33   

2004 3,61 
2005                   3,58 

   
  
ΠΗΓΕΣ: ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 1995-2005 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 
1994 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΠΘ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΟΣΑ 

  
Τακτικός προϋπολογισµός 

Ενώ το σύνολο των πρωτογενών δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισµού αυξάνεται κατά 
14,6%, οι δαπάνες για το ΥΠΕΠΘ αυξάνονται µόλις κατά 11,9% . 

 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ( Π.∆.Ε.)  
Ενώ  το σύνολο των δαπανών του Π∆Ε µειώνεται κατά 16,1%, λόγω του µηδενισµού των 
ολυµπιακών δαπανών, δεν βρίσκονται χρήµατα για το ΥΠΕΠΘ και έτσι οι δαπάνες αυξάνονται 
µόνο κατά 1,1% ή για την εκπαίδευση  µόνο κατά   4,5% . 
 
Τα κονδύλια του τακτικού προϋπολογισµού για την παιδεία, που είναι σαφώς ανεπαρκή, τα θεωρεί 
η κυβέρνηση "σηµαντικά" και µάλιστα ικανά να στηρίξουν την εκπαιδευτική της πολιτική για  την 
αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Ακόµα και αυτή η κατά 6.3% αύξηση των δαπανών 
για την εκπαίδευση δεν αντέχει σε ποιοτική ανάλυση.  



Επιβάλλεται µεγάλη αύξηση του Π∆Ε για την καθιέρωση της πρωινής βάρδιας σε όλα τα σχολεία, 
για την ανάπτυξη της απαιτούµενης  υλικοτεχνικής υποδοµής  και, φυσικά, για να µπορεί να 
αλλάξει το µίζερο σχολικό περιβάλλον.  
 
 

 Μαθητική διαρροή. Ο  θεσµός της Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης, που εφαρµόζεται µε πολλά 
προβλήµατα  στο Λύκειο και στα ΤΕΕ, δεν επεκτείνεται και στο Γυµνάσιο, όπου θα είχε 
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Και για το 2005 χρηµατοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισµό µε πολύ µικρά ποσά, που περιλαµβάνονται στις υπερωρίες και τους ωροµίσθιους.  
 

 Εργαστήρια Φυσικών επιστηµών σε Γυµνάσιο Λύκειο: δεν πρόκειται να  ολοκληρωθούν µε τα 
κοινοτικά προγράµµατα, και δεν υπάρχει πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισµό ούτε για 
ολοκλήρωσή τους  ούτε για τις αυξηµένες λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται για αναλώσιµα 
και συντήρηση. 
 

 Επιµόρφωση: Μετά τον περιορισµό της µόνο στα επιδοτούµενα από την «Κοινωνία της 
Πληροφορίας»  προγράµµατα και την αναστολή λειτουργίας του Οργανισµού Επιµόρφωσης, δεν 
απορροφήθηκαν τα χρήµατα από τον  κρατικό προϋπολογισµό το 2002, το  2003 και το 2004, και 
χάνονται και τα κοινοτικά κονδύλια, γιατί δεν λειτουργούν ούτε τα ΠΕΚ ούτε ο Οργανισµός 
Επιµόρφωσης.   
Η κατά 30% µείωση του κρατικού προϋπολογισµού για τη ∆ιεύθυνση Σχολών Εκπαίδευσης 
∆ιδακτικού Προσωπικού παρουσιάζεται ως αύξηση, διότι κατά το 2004 απορροφήθηκε µόνο το 
55% του εγγεγραµµένου στον προϋπολογισµό ποσού καθώς ο Οργανισµός Επιµόρφωσης 
ουσιαστικά δεν λειτούργησε.  
Ο τακτικός προϋπολογισµός για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µετά από συνεχείς µειώσεις 
παρουσιάζει µια αύξηση κατά 9,8%. 
 

 ∆εν υπάρχει δηµοκρατικός προγραµµατισµός για το 2ο ΕΠΕΑΕΚ, στο πλαίσιο του 3ου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, και οι όποιες επιλογές και προγράµµατα αποφασίζονται εν 
κρυπτώ παρά την αρνητική εµπειρία για τις επιλογές και την απορροφητικότητα των κονδυλίων 
του 2ου ΚΠΣ.  
         
 

Οι δαπάνες για τις εισιτήριες εξετάσεις µειώνονται δραστικά, προφανώς λόγω της κατάργησης 
του πανελλαδικών εξετάσεων της Β' Λυκείου, αλλά και τις προηγούµενες χρονιές τα  αντίστοιχα  
ποσά είχαν  µειωθεί.  

 
      Εντυπωσιακή, από την άλλη µεριά, είναι η αύξηση της εγγεγραµµένης δαπάνης για 
αποζηµίωση µελών συλλογικών οργάνων (υπερδεκαπλασιασµός).  

Η σταθεροποίηση, µετά τη δραστική µείωση (50%)  τα δυο τελευταία χρόνια του ποσού των 
δαπανών για προµήθεια ειδών εξοπλισµού υπηρεσιών, εργαστηρίων κ.λπ., για προµήθεια 
βιβλίων και για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού στη ∆ευτεροβάθµια, σηµατοδοτεί όχι µόνο τη 
µη ανανέωσή τους αλλά και την υποβάθµιση σε ό,τι αφορά τις αντίστοιχες υποδοµές και υλικά. 
 

Η κυβέρνηση, παρ’όλα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, ισχυρίζεται ότι θεωρεί την αναβάθµιση της  
παιδείας «αιχµή του δόρατος» στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και την ισότιµη ένταξή 
της στην  Ευρώπη. Παράλληλα, όµως, οι δαπάνες για την παιδεία παραµένουν καθηλωµένες και 
δεν επιβεβαιώνεται η δέσµευση της κυβέρνησης για προτεραιότητα στην παιδεία  αλλά ούτε και οι 
εξαγγελίες για σταδιακή αύξηση  των  δαπανών  για την παιδεία  στο 5% του ΑΕΠ µέχρι το 2008.  
 

Η υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης  έχει οδηγήσει σε µια ολοένα και πιο ακριβή παιδεία, 
που µπορεί µεν να είναι δηµόσια, µεταθέτει όµως στις οικογένειες όλο και µεγαλύτερο βάρος για 
την ποιότητά της, για την εξασφάλιση στα παιδιά  τους σύγχρονων γνώσεων, πρόσβασης στον 



αθλητισµό στον πολιτισµό, στις ξένες γλώσσες,  στην ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική 
κληρονοµιά της Ελλάδας. Τα διαθέσιµα  στοιχεία των ερευνών  δείχνουν ότι συνεχίζεται η τακτική 
της µεταφοράς του µισού κόστους για την παιδεία στον οικογενειακό προϋπολογισµό, γεγονός που 
εντείνει τις κοινωνικές ανισότητες και ευνοεί τους "έχοντες και κατέχοντες".  
 Απέναντι σε αυτή την τακτική της Κυβέρνησης, που οδηγεί σε µεγαλύτερη υποβάθµιση τη 
δηµόσια εκπαίδευση  και τους εκπαιδευτικούς, δεν πρέπει και δεν µπορούµε να µείνουµε αδρανείς. 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους στο 3ήµερο δράσης της Α∆Ε∆Υ και της 
ΓΣΕΕ. Καλεί επίσης τους καθηγητές του Λεκανοπεδίου στο Πανεργατικό Πανυπαλληλικό 
Συλλαλητήριο την Τετάρτη 15/12/04 στις 4 µ.µ. στο Πεδίο του Αρεως,  για να απαιτήσουµε 
λύσεις στα παρακάτω αιτήµατά µας: 
 

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ για το 2005 
 25% αυξήσεις στις αποδοχές µας  
 Άµεση χορήγηση του ποσού των 176 € και στους εκπαιδευτικούς 
 Κατοχύρωση δικαιώµατος ουσιαστικών συλλογικών συµβάσεων εφ’   

          όλης της ύλης για τους καθηγητές 
 Ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς 
 Ακώλυτη µισθολογική εξέλιξη - µη σύνδεση του µισθού µε την απόδοση- αξιολόγηση  
 Ουσιαστικές αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόµατα 
 Ουσιαστική αύξηση στο ωροµίσθιο, στην αµοιβή για υπερωριακή απασχόληση των 

καθηγητών, που παραµένει στα επίπεδα του 1996, και στην αµοιβή για την ενισχυτική 
διδασκαλία 

 Ουσιαστικές αυξήσεις σε όλες τις αµοιβές που αφορούν τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
 Άµεση καταβολή του συνόλου των αναδροµικών του οικογενειακού επιδόµατος 
 Άµεση καταβολή όλων των οφειλόµενων µέχρι σήµερα αµοιβών των καθηγητών που 

διδάσκουν στην Π.∆.Σ. καθώς και των ωροµισθίων 
 Τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας 
 Αφορολόγητο όριο να είναι ο µισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού 
 Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια ασφάλισης για όλους τους εκπαιδευτικούς  
 Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιµης, χωρίς εξαγορά 
 Μόνιµοι διορισµοί των αναπληρωτών που συµπλήρωσαν 18µηνη προϋπηρεσία στις 

30/6/04 στη ∆ηµόσια Εκπαίδευση, ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά Κατάργηση του 
θεσµού των ωροµισθίων 

 25 µαθητές στο τµήµα κατ’ ανώτατο όριο στα Γυµνάσια και Λύκεια,   20 µαθητές στα 
ΤΕΕ και τις κατευθύνσεις Λυκείου και 10 µαθητές ανά εκπαιδευτικό στα Εργαστήρια 

 Άµεση διαµόρφωση και εφαρµογή θεσµικού πλαισίου επιλογής των διευθυντικών 
στελεχών της εκπαίδευσης, που θα διέπεται από τις αρχές της αξιοκρατίας, της 
διαφάνειας και αντικειµενικότητας 

 


