
 
        Αθήνα, 21-10-04  
 
 ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 
 
Εµείς οι απεργοί  εκπαιδευτικοί που συγκεντρωθήκαµε σήµερα 21/10/04 στο 

ΥΠΕΠΘ µετά από κάλεσµα του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ διαπιστώνουµε  ότι:  
Η εξαγγελία των οικονοµικών µέτρων, η διαδικασία της απογραφής και οι 

συνέπειές της, και η διαχείριση των ολυµπιακών χρεών επιβεβαιώνουν ότι η ουσία της 
κυβερνητικής οικονοµικής πολιτικής είναι σε αντεργατική κατεύθυνση µε ρυθµούς 
εφαρµογής που θα καθορίζονται από τις πολιτικές προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. 

Η όξυνση του δηµοσιονοµικού προβλήµατος και η «τροµοκρατία» των 
ελλειµµάτων, το χρέος των ολυµπιακών αγώνων και η αναµενόµενη ύφεση της 
οικονοµικής δραστηριότητας καθώς και τα αποτελέσµατα της δηµοσιονοµικής 
απογραφής χρησιµοποιούνται ως πρόσχηµα για την κλιµάκωση της πίεσης σε βάρος των 
εργαζοµένων. 

 Η κυβερνητική πολιτική κινείται στη λογική της µείωσης της φορολογίας για το 
κεφάλαιο, της παραπέρα προώθησης των ιδιωτικοποιήσεων, της αύξησης της έµµεσης 
φορολογίας και της µείωσης των κοινωνικών δαπανών. Η «ήπια προσαρµογή» δεν είναι 
παρά το «φύλλο συκής» για τη νέα επιδροµή στο εισόδηµα και τα δικαιώµατα των 
εργαζοµένων.  

Είµαστε αντίθετοι µε πολιτικές που κατανέµουν το εισόδηµα υπέρ των υψηλών 
εισοδηµατικών τάξεων και σε βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων, που µειώνουν 
τις κοινωνικές δαπάνες για παιδεία, υγεία και πρόνοια, που διευρύνουν τις ανισότητες σε 
σύγκριση µε τους εργαζόµενους σε άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
αντιµετωπίζουν τη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση ως «λάφυρο», όπως συνέβη πρόσφατα µε την 
τοποθέτηση των «προσωρινών» ∆ιευθυντών εκπαίδευσης. 

Η σχεδιαζόµενη χορήγηση αυξήσεων στο ύψος του πληθωρισµού αποτελεί 
συνέχεια της πολιτικής λιτότητας. Έτσι, οδηγούµαστε σε νέα οικονοµική υποβάθµιση, µε 
αποδοχές µε τις οποίες δεν θα µπορούµε να ανταποκριθούµε στο σηµερινό κόστος ζωής.  

Ιδιαίτερα για µας τους εκπαιδευτικούς, όπως µας δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, η 
κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήµατά µας για 25% αύξηση στις αποδοχές 
µας και για ενσωµάτωση των επιδοµάτων στους βασικούς µισθούς. Όσον αφορά το 
αίτηµα για τη χορήγηση του ποσού των 176 ευρω, µας δήλωσε πως έχει ζητήσει από το 
Υπουργείο Οικονοµικών και την κυβέρνηση να δοθεί στους εκπαιδευτικούς αύξηση 103 
ευρω, συµψηφίζοντας στην υποχρέωση της πολιτείας για τη χορήγηση των 176 ευρώ και 
στους εκπαιδευτικούς, τις πενιχρές περσινές αυξήσεις που µε τις κινητοποιήσεις του 
κλάδου µας επιβάλαµε.  

Όµως, παρά τη σαφέστατη προεκλογική δέσµευση της σηµερινής κυβέρνησης για 
«χορήγηση των 176 ευρώ στους εκπαιδευτικούς», δεν προβλέφθηκε στον νέο 
προϋπολογισµό τίποτε περισσότερο από την αύξηση στα όρια του πληθωρισµού. 
Φαίνεται ότι παραµένουµε στο ίδιο έργο θεατές: «το υπουργείο παιδείας θέλει, το 
υπουργείο οικονοµικών όµως δεν δίνει…». 

Οι δαπάνες για την παιδεία, όπως φαίνεται από το προσχέδιο προϋπολογισµού, 
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. Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα 
κονδύλια ονοµαστικά αυξάνονται στο τακτικό προϋπολογισµό από 5.124 εκ. ευρώ το 
2004 σε 5.496 το 2005 (δηλ. κατά 7,2 %) και οριακά στο πρόγραµµα δηµόσιων 



επενδύσεων από 803 εκ. ευρώ το 2004 σε 812 εκ. ευρώ το 2005 (δηλ. κατά 1,1 %), οι 
δαπάνες για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕΠ παραµένουν καθηλωµένες. Το πρόβληµα 
της υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης γίνεται περισσότερο οξύ, παρά τις περί του 
αντιθέτου διακηρύξεις της κυβέρνησης. 

 
Εκτιµάµε ότι το αίτηµα να ζούµε µε αξιοπρέπεια από το µισθό µας είναι και 

σήµερα επίκαιρο. ∆εν µπορούµε άλλο να ανεχθούµε ο έλληνας καθηγητής να αµείβεται 
µε το 50%  του  µέσου όρου των µισθών των καθηγητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 Μέχρι σήµερα  δεν δόθηκαν θετικές απαντήσεις στα µεγάλα προβλήµατα του 
κλάδου µας, όπως το οικονοµικό, οι διορισµοί, η ετήσια επιµόρφωση, η θεσµοθέτηση 
του µειωµένου ορίου µαθητών στα τµήµατα κ.ά. ∆όθηκαν, γενικά, αόριστες υποσχέσεις 
ότι θα µελετηθούν ορισµένα προβλήµατα και αιτήµατά µας.  

Συνεπώς, τα δίκαια αιτήµατά µας παραµένουν ανεκπλήρωτα. 
Σηµειώνουµε, επίσης, ότι συµπληρώθηκαν, ήδη, 5 εβδοµάδες από την έναρξη των 

µαθηµάτων και δυστυχώς, παραµένουν 2000 περίπου κενά διδακτικού προσωπικού στη 
Β/βάθµια Εκπ/ση. 

Αναρωτιόµαστε πώς είναι δυνατόν να µιλούν οι κυβερνώντες για «προτεραιότητα 
στην παιδεία» και να καθυστερεί για ένα µήνα περίπου η έναρξη της Πρόσθετης 
∆ιδακτικής Στήριξης (Π.∆.Σ.) σε όλα τα σχολεία, να µην έχουν εξοφληθεί οι περσινές 
οικονοµικές υποχρεώσεις του κράτους προς τους ωροµίσθιους και τους διδάσκοντες στην 
Π.∆.Σ. και να µην καλύπτονται όλα τα κενά του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

 
 

Απαιτούµε: 
 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 ο µισθός του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού 
 Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια ασφάλισης για όλους τους εκπαιδευτικούς  
 Αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιµης, χωρίς εξαγορά 
 Μόνιµους διορισµούς των αναπληρωτών που συµπλήρωσαν 18µηνη 

προσυπηρεσία 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 

 
 

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
 
 
  


