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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

1. Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την απόφαση της διορισμένης από την κυβέρνηση 
πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας (ΤΠΔΥ) να προχωρήσει, παρά την αντίθετη γνώμη της 
ΑΔΕΔΥ, στη σύναψη δανείου ύψους 200 εκατ. € προκειμένου να γίνει η πληρωμή του «εφάπαξ» 
σε ένα μέρος των 16.000 δικαιούχων του δημοσίου, που ήδη το αναμένουν εδώ και 18 μήνες. 
 Το δάνειο αυτό με το οποίο σε κάθε περίπτωση θα καλυφθούν μόνο κατά ένα μέρος οι 
αιτήσεις για εφάπαξ που ήδη έχουν κατατεθεί, θα οδηγήσει το Ταμείο σε κατάρρευση, αφού πλέον 
εκτός από τις υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους θα πρέπει στο εξής να διαθέτει πόρους και 
για την αποπληρωμή του δανείου. Οι δε πόροι αυτοί προφανώς θα αναζητηθούν στους ίδιους τους 
εργαζόμενους. 
 Καλούνται, δηλαδή, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι οι μόνοι που πληρώνουν συνεχώς, να 
καλύψουν ελλείμματα που δημιουργήθηκαν εξαιτίας πολιτικών που ασκήθηκαν από όλες τις 
κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια.  
 Απαιτούμε την άμεση κρατική επιχορήγηση του Ταμείου αλλά και την ακύρωση της 
απόφασης του Δ.Σ. του για δανεισμό.  
 Σοβαρότατα προβλήματα, επίσης, αντιμετωπίζει και ο  ΟΠΑΔ, ο οποίος ενώ είναι γνωστό ότι 
θα χρειαστεί επιπλέον τουλάχιστον 800 εκατ. Ευρώ, προκειμένου να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις 
υποχρεώσεις του έως το τέλος του έτους, για να μη μείνουμε και πάλι χωρίς  γιατρούς και φάρμακα, 
ταυτόχρονα περικόπτει ξεδιάντροπα παροχές προς τους ασφαλισμένους του, ακόμη και από αυτούς 
που πάσχουν από χρόνια νοσήματα. 
2. Η θεσμοθέτηση ενός νέου μισθολoγίου, που θα αφορά μόνο τους νεοπροσλαμβανόμενους 
στο δημόσιο (σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον τύπο για το ν/σχ που ετοιμάζει το Υπ. 
Οικονομικών), θα έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό νέων και παλαιών εργαζομένων, με 
αποτέλεσμα εργαζόμενοι της ίδιας υπηρεσίας να έχουν διαφορετικές αποδοχές, με τεράστιες 
συνέπειες και για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο προωθείται 
μια πολιτική αντιπαράθεσης μεταξύ των εργαζομένων - νέων και παλαιών, μόνιμων και 
συμβασιούχων - προκειμένου μέσα από το κλίμα της αντιπαράθεσης να εφαρμόζει ανεμπόδιστα την 
πολιτική της, αλλά επιδιώκει να μειώσει ακόμη περισσότερο τους ήδη χαμηλούς μισθούς των 
εκπαιδευτικών και των Δημ. Υπαλλήλων γενικότερα με στόχο αυτοί να εξισωθούν με τους 
αντίστοιχους που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα.   
     Εκφράζουμε τη σφοδρή αντίθεσή μας στη μονόπλευρη λιτότητα για τους εργαζόμενους, και 
απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας (1.400 € καθαρά για το νεοδιόριστο). 
3. Τέλος, θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι καμία από τις δημόσιες δεσμεύσεις της 
ηγεσίας του Υπ. Παιδείας προς την ΟΛΜΕ από τις 6/4/09 δεν έχει υλοποιηθεί τέσσερις μήνες 
μετά.   

Απαιτούμε άμεσα να δοθούν λύσεις στα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τους 
εκπαιδευτικούς και την εκπαίδευση και για τα οποία δεσμεύτηκε το ΥΠΕΠΘ ότι θα δοθούν λύσεις, 
όπως μείωση αριθμού μαθητών ανά τμήμα στους 25, ουσιαστική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, 
προσλήψεις στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη από πίνακες, προβλήματα ωρομισθίων, Τεχνική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, εργασιακό καθεστώς και υπηρεσιακές μεταβολές εκπαιδευτικών, 
ζητήματα πολυτέκνων, κ.λπ. 

 


