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Αθήνα, 19/04/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Από τη συνάντηση του ΔΣ της ΟΛΜΕ με τον Υπ. Οικονομικών κ. Ευκλείδη
Τσακαλώτο στις 16 Απριλίου 2019

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο
παρουσία και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου και εκπροσώπων των
συναδελφισσών και συναδέλφων που βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατά το διάστημα
2013-15.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η Ομοσπονδία, έθεσε υπόψη του κ. Υπουργού
τα ζητήματα: α) της καταβολής του ποσού του 25% του μισθού που παρακρατούνταν
από τις-τους συναδέλφους τα χρόνια της διαθεσιμότητας, και των αντίστοιχων
συνταξιοδοτικών εισφορών, β) την καταβολή των αναδρομικών των δώρων και
επιδομάτων, μετά την περικοπή τους τα χρόνια της κρίσης, σε όλους τους-τις
εκπαιδευτικούς, ανεξαρτήτως αν έχουν κάνει δικαστικές αγωγές, και την μελλοντική
τους επαναχορήγηση σε μόνιμη βάση και γ) το ζήτημα της στέγασης αναπληρωτών
και μονίμων εκπαιδευτικών σε τουριστικές περιοχές της χώρας και της καταβολής
επιδόματος ενοικίου και στις δύο κατηγορίες.
Ο Υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτος από την πλευρά του τόνισε ότι κατανοεί τις
συνέπειες στους εργαζόμενους από τις απώλειες του ΑΕΠ της χώρας κατά 27% στα
μνημονιακά χρόνια και τις αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες απώλειες σε μισθούς,
συντάξεις και παροχές τους. Σε σχέση με τα αιτήματα της ΟΛΜΕ απάντησε:
Α. Για απόδοση του 25% μισθολογικά και συντάξιμα στους πρώην
διαθέσιμους. Όσον αφορά στην απόδοση των συντάξιμων εισφορών, είπε ότι θα
υπάρξει συνεργασία με την Υπουργό Εργασίας κ. Αχτσιόγλου για ρύθμιση του θέματος
και ότι θ’ απαντήσει οριστικά μετά το Πάσχα. Σε ό,τι αφορά την απόδοση του 25%
μισθολογικά, είπε ότι η ικανοποίησή του αιτήματος θα εξεταστεί στο πλαίσιο της
κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2020, που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019 και
θα ενταχθούν στις δαπάνες για την παιδεία, εάν αποφασιστεί από την Κυβέρνηση.
Β. Για δώρα, επιδόματα και αναδρομικά : είπε ότι περιμένει την απόφαση του ΣτΕ.
Για τη μελλοντική καταβολή δώρων και επιδομάτων απάντησε ότι ο δημοσιονομικός
χώρος δεν είναι απεριόριστος, αλλά είναι θέμα που θα το δει συνολικά η κυβέρνηση.
Γ. Για προβλήματα στέγασης και επιδόματα ενοικίου σε αναπληρωτές και
μόνιμους εκπαιδευτικούς σε τουριστικές περιοχές της χώρας: είπε ότι η κυβέρνηση
σε επιτροπή υπό την Κ. Φωτίου εξετάζει συνολικά το πρόβλημα με την προσφορά
στέγης στη χώρα και τα προβλήματα που δημιουργούνται με τα νέα δεδομένα όπως
π.χ. το Airbnb κ.ά., κατέθεσε την κατανόησή του για τα προβλήματα των
εκπαιδευτικών και είπε ότι θα εξεταστεί το ζήτημα της επιδότησης ενοικίου.
Από την πλευρά της η Ομοσπονδία επισήμανε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για
την διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων του κλάδου, την μισθολογική αναβάθμισή των
εκπαιδευτικών, καθώς και την ανατροπή των δυσμενών για τον κλάδο διατάξεων του
ασφαλιστικού συστήματος.

