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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΑΛΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 25 ΦΛΕΒΑΡΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστηµα γίνεται όλο και πιο δύσκολη η ζωή µας µε τη
συνεχιζόµενη λιτότητα σε µισθούς και συντάξεις, µε την εντεινόµενη ακρίβεια,
καθώς και την οριακή πλέον κατάσταση των ασφαλιστικών µας ταµείων και την
υπονόµευση ακόµα και της στοιχειώδους υγειονοµικής µας περίθαλψης.
Τα ασφαλιστικά µας ταµεία βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης. Οι νέοι
συνταξιούχοι περιµένουν για µήνες, ακόµη και χρόνια, την έκδοση έστω και αυτής
της ισχνής σύνταξης (κύριας και επικουρικής).
Η κατάσταση στο Ταµείο Πρόνοιας και τον ΟΠΑ∆ είναι πλέον όχι µόνο
απαράδεκτη αλλά και επικίνδυνη για δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους και
συνταξιούχους του ∆ηµοσίου.
Συγκεκριµένα, το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµόσιων Υπαλλήλων, που χορηγεί το
«εφάπαξ», αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σηµερινές υποχρεώσεις του, µε
αποτέλεσµα τη δραµατική καθυστέρηση στη χορήγησή του (ακόµα και ενάµισι χρόνο
µετά τη συνταξιοδότηση) σε σηµείο που να είναι επισφαλής η χορήγησή του στους
δικαιούχους του τα επόµενα χρόνια.
Ο ΟΠΑ∆ (Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου) βουλιάζει στα
χρέη του και η υποχρηµατοδότησή του σύντοµα θα προκαλέσει νέα αναστολή των
συµβάσεων των φαρµακοποιών και των γιατρών µε το ∆ηµόσιο. Έτσι, οι µισθωτοί
και οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου παραµένουµε ουσιαστικά χωρίς
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αφού κάθε τόσο δεν µας διατίθενται ούτε αυτές οι
στοιχειώδεις παροχές.
Εµείς όµως πληρώνουµε κανονικά τις εισφορές και τη συµµετοχή µας και
δεν δεχόµαστε πλέον οι εισφορές µας να γίνονται βορά στην αντιλαϊκή πολιτική των
κυβερνήσεων. Απαιτούµε να παίρνουµε µισθό και σύνταξη που θα καλύπτουν τις
ανάγκες µας και θα µας επιτρέπουν να ζούµε µε αξιοπρέπεια.
Η ευθύνη βρίσκεται σ’ αυτούς που µε την πολιτική τους έχουν οδηγήσει τα
Ταµεία µας στη σηµερινή αδιέξοδη κατάσταση.
Στον τοµέα της εκπαίδευσης, η υποχρηµατοδότηση συνεχίζεται µε
δραµατικό τρόπο. Ο φετινός προϋπολογισµός για την παιδεία (3,09% επί του ΑΕΠ)
είναι ο φτωχότερος της τελευταίας 20ετίας και δεν δίνει καµία ελπίδα για
καλυτέρευση της κατάστασης στη δηµόσια εκπαίδευση. Οι αλλαγές που επιχειρεί η
κυβέρνηση στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα έχουν τα χαρακτηριστικά της συνειδητής
υποβάθµισης και ιδιωτικοποίησής του, και δεν µπορεί αυτό καλυφθεί από τον
εξαγγελθέντα «διάλογο» του ΥΠΕΠΘ, που παρουσιάζεται ως «tabula rasa», µε
δεδοµένη, όµως, τη µέχρι τώρα εκπαιδευτική πολιτική.
Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιδεικνύει όλο και περισσότερο τον αυταρχισµό
της απέναντι στα αγωνιζόµενα τµήµατα της κοινωνίας (µαθητές, εργάτες).
Στις 25 Φλεβάρη απεργούµε και βγαίνουµε στους δρόµους για να
∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΟΥΜΕ:
 Άµεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταµείων
τώρα και ιδιαίτερα του ΤΠ∆Υ, προκειµένου να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.












Στήριξη του ΟΠΑ∆ µε άµεση επιχορήγησή του, ώστε να λυθούν τα
προβλήµατα που προέκυψαν µε τις καταγγελίες των συµβάσεων των γιατρών
και των φαρµακοποιών και να αναβαθµιστεί η ιατροφαρµακευτική µας
περίθαλψη.
Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας.
Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού
πλαισίου (νόµοι «Σιούφα», «Ρέππα», «Πετραλιά») και επιστροφή όλων των
οφειλοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία.
Να εγγυηθεί το κράτος τα αποθεµατικά των Ασφαλιστικών Ταµείων και να
καλύψει τα ελλείµµατά τους, που προέκυψαν από την αγορά «τοξικών»
χρηµατιστηριακών προϊόντων.
Πλήρη διαφάνεια για τη λογιστική και περιουσιακή κατάσταση των
Ασφαλιστικών Ταµείων.
Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, τουλάχιστον στο 5% επί του ΑΕΠ,
τώρα!
Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς µας. 1.400 € καθαρά στον νεοδιόριστο
και αναλογικές αυξήσεις στα υπόλοιπα µισθολογικά κλιµάκια.
Καταβολή των αναδροµικών της ειδικής µηνιαίας αποδοχής των 176 € σε
όλους τους εκπαιδευτικούς µε βάση και τις δικαστικές αποφάσεις καθώς και
την εφεξής χορήγησή της.
Σταθερή και µόνιµη εργασία στην εκπαίδευση – Κλαδική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας.
Αγωνιζόµαστε σθεναρά για τα δικαιώµατά µας!
Αγωνιζόµαστε για την Παιδεία και το βιοτικό µας επίπεδο!
Χαµένοι είναι οι αγώνες που δεν έγιναν!
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Σας καλούµε να συµµετάσχετε όλοι :

9 Στην 24ωρη απεργία την Τετάρτη, 25 Φλεβάρη,
9 Στα συλλαλητήρια που θα πραγµατοποιηθούν σε όλες τις πόλεις την ίδια
ηµέρα:
-στην Αθήνα, στην Πλατεία Κλαυθµώνος, στις 11 π.µ.
-στη Θεσσαλονίκη, στο άγαλµα Βενιζέλου, στις 11 π.µ.
-Στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΛΜΕ, το επόµενο διάστηµα για τη συνέχιση
των αγώνων µας.

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

