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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για την συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με την Υφυπ. Παιδείας (17/2/2010)
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Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ συναντήθηκε με την Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων κα Χριστοφιλοπούλου και έθεσε τα βασικά προβλήματα που αφορούν την
Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο εξωτερικό και των υπηρετούντων εκεί συναδέλφων.

Συγκεκριμένα, ετέθη το θέμα της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη δομή, τη
λειτουργία και το περιεχόμενο της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επέμεινε στη διαφανή διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών που
αποσπώνται στο εξωτερικό και την έγκαιρη κατάρτιση των πινάκων όλων των λειτουργικών
κενών ενιαία, έτσι ώστε να μην υπάρχουν υπόνοιες αδιαφανών διαδικασιών. Ν’ αλλάξει
άμεσα το θεσμικό πλαίσιο επιλογής των Συντονιστών και να ενισχυθεί ο ρόλος του Ειδικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΕΠΥΣΔΕ).

Επισημάναμε ότι με τα νέα φορολογικά μέτρα όπως έχουν εξαγγελθεί καταργείται η
αυτοτελής φορολόγηση του επιμισθίου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό.
Άποψή μας είναι ότι το επιμίσθιο δεν αποτελεί επίδομα αλλά βοήθημα (θεμελιώδης δηλαδή
οικονομική συνθήκη) στους συναδέλφους για να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος
διαβίωσης στις χώρες υποδοχής. Επιπροσθέτως με τις προωθούμενες ρυθμίσεις αυξάνεται
η φορολόγηση αυτής της κατηγορίας εκπαιδευτικών, δεδομένου ότι αδυνατούν να
συγκεντρώσουν αποδείξεις, αφού διαμένουν στο εξωτερικό.
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Απαιτήσαμε να αντιμετωπιστεί ενιαία η απόσπαση των εκπαιδευτικών που έχουν σύζυγο
μόνιμο κάτοικο εξωτερικού ανεξάρτητα από το έτος τέλεσης του γάμου, με ταυτόχρονη
εξασφάλιση δικλείδων για να αποκλεισθούν φαινόμενα κατάχρησης.

Ζητήσαμε να γίνεται η πρόσληψη ομογενών εκπαιδευτικών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
σε αριθμό θέσεων που ήδη έχει προκαθοριστεί και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες
της Υπηρεσίας. Επιβάλλεται η διαφανής διαδικασία επιλογής.

Τονίσαμε την ασυνέπεια της Ελληνικής Πολιτείας δεδομένου ότι εκκρεμεί, από το 2005, η
υπεσχημένη από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΠΘ αύξηση του επιμισθίου (9%).

Τονίσαμε την πάγια θέση μας για έναρξη εφαρμογής της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης
στα σχολεία του εξωτερικού (Ενισχυτική Διδασκαλία), στα Γυμνάσια και Πρόσθετη
Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) στα Λύκεια.

Η Υφυπουργός Παιδείας επιφυλάχθηκε ν’ απαντήσει και δεσμεύτηκε να
οικονομικά αιτήματα στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

διαβιβάσει τα

Με την ευκαιρία της συνάντησης, καταθέσαμε υπόμνημα για τρέχοντα εκπαιδευτικά
ζητήματα.

(το Υπόμνημα: http://olme-attik.att.sch.gr/files/ypomn/trexonta17022010.pdf .)
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