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τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ
- Μ.Μ.Ε.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Κρατικός Προϋπολογισµός του 2004 επιχειρεί για άλλη µια φορά να εξωραΐσει τα
κοινωνικά ελλείµµατα της χώρας µας, να κρύψει τα µεγάλα και εκρηκτικά προβλήµατα της
φτώχειας, της ανεργίας και της κοινωνικής ανασφάλειας, να παρουσιάσει µε τυµπανοκρουσίες τις
ανεπαρκείς και προεκλογικού χαρακτήρα εξαγγελίες του λεγόµενου "κοινωνικού πακέτου" και της
«χάρτας σύγκλισης», και επί της ουσίας να επιβάλει τη συνέχιση της ίδιας, νεοφιλελεύθερης
πολιτικής που ασκείται στη χώρα µας. Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2004 κινείται στην ίδια,
αναξιόπιστη λογική των προηγούµενων και αποκαλύπτει το κοινωνικό προσωπείο της κυβέρνησης.
Και αυτός ο προϋπολογισµός διευρύνει τα κοινωνικά ελλείµµατα, καθηλώνει σε απαράδεκτα
χαµηλά επίπεδα τις δαπάνες για Παιδεία, Υγεία και κοινωνική πολιτική, συνεχίζει να προωθεί την
αναδιανοµή του πλούτου σε όφελος των λίγων και σε βάρος των πολλών. Με την εφαρµογή αυτής
της πολιτικής:
• θα διευρυνθούν περαιτέρω οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες στη χώρα µας και θα
διογκωθεί, ακόµη περισσότερο το φαινόµενο της νέας φτώχειας, που ήδη έχει τραγικές
συνέπειες στην ελληνική κοινωνία,
• θα συνεχιστεί η µονοµερής λιτότητα κατά των µισθωτών και συνταξιούχων και σε βάρος
των κοινωνικών δαπανών, την ίδια ώρα που η κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων
εξακολουθεί, παρά την ύφεση και την πτώση του Χρηµατιστηρίου, να βρίσκεται σε
υψηλότατα επίπεδα και θα επιταθεί η άνιση διανοµή του εθνικού πλούτου,
• θα ενταθεί η άδικη και µονόπλευρη είσπραξη των φορολογικών εσόδων σε βάρος των
κοινωνικά και οικονοµικά ασθενέστερων τάξεων του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα σε
βάρος των µικροµεσαίων και µεσαίων στρωµάτων των µισθωτών.
Η κυβέρνηση, βέβαια, ισχυρίζεται ότι, παρά τους περιορισµούς στους οποίους υπεβλήθη ο
προϋπολογισµός του 2003 εξαιτίας της διεθνούς ύφεσης, δίνεται σαφής προτεραιότητα και
αποδίδονται υψηλότερα κονδύλια σε κρίσιµους κοινωνικούς τοµείς, όπως αυτοί της Παιδείας, της
Υγείας και της Πρόνοιας, οι οποίοι αντιµετωπίζουν οξύτατα προβλήµατα.
∆υστυχώς, αυτοί οι κυβερνητικοί ισχυρισµοί διαψεύδονται από την πραγµατικότητα των
αριθµών. Έτσι, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισµού του 2004 (Τακτικού και Προγράµµατος
∆ηµοσίων Επενδύσεων) για την Παιδεία προβλέπεται να ανέλθουν σε 5.550 εκ. ευρώ ή 3,3% του
προβλεπόµενου για το 2004 ΑΕΠ, έναντι 3,56% του ΑΕΠ για το 2001 και 4,16% του ΑΕΠ για το
1994. Έχουµε, συνεπώς, µείωση των δαπανών για την Παιδεία ως ποσοστού επί του ΑΕΠ σε
σύγκριση µε τα προηγούµενα χρόνια.
Ας σηµειωθεί εδώ ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες καθηλώνονται σε αυτά τα επίπεδα, όταν ο
αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνει το 5%.
Επίσης, ενώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού για το ΥΠΕΠΘ αυξάνονται µόνο
κατά 7,98%, την ίδια ώρα που οι δαπάνες για την ολυµπιακή προετοιµασία αυξάνονται κατά 45,8%.
Είναι σαφές ότι η κρίσιµη υστέρηση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση έχει ως
αποτέλεσµα τη διαιώνιση των προβληµάτων διπλής βάρδιας στη λειτουργία των σχολείων,
υλικοτεχνικής υποδοµής, στελέχωσης των σχολείων µε το αναγκαίο εκπαιδευτικό και διοικητικό
προσωπικό, οικονοµικής και επιστηµονικής στήριξης των εκπαιδευτικών.
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Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, στηρίζοντας την πρωτοβουλία της Α∆Ε∆Υ, καλεί όλους τους
εκπαιδευτικούς των σχολείων του Λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας και την
πορεία προς την Βουλή, την Πέµπτη, 18/12/03 στις 6 το απόγευµα στην Πλατεία Κολοκοτρώνη
(Παλαιά Βουλή).
Για να διευκολυνθούν οι καθηγητές των σχολείων του Λεκανοπεδίου να συµµετάσχουν
στη συγκέντρωση, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση εργασίας για τις δύο τελευταίες ώρες
λειτουργίας των απογευµατινών σχολείων και τις δύο πρώτες ώρες των εσπερινών σχολείων.

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Αντ. Αντωνάκος

file://E:\proyp151203.htm

Ο Γ. Γραµµατέας

Γρηγ. Καλοµοίρης

5/8/2004

