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Αθήνα, 21-01-09
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΩΡΑ!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστηµα γινόµαστε µάρτυρες µιας, ακόµα
µεγαλύτερης επιδείνωσης της θέσης των εκπαιδευτικών αλλά και όλων των
εργαζόµενων, ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονοµική µας κατάσταση, 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 και ο ΟΠΑ∆ (Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων
∆ηµοσίου) βουλιάζει στα χρέη του.
Οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου παραµένουµε
ουσιαστικά χωρίς ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, αφού κάθε τόσο δεν
µας χορηγούνται ούτε οι βασικές παροχές εξαιτίας της καταγγελίας των
συµβάσεων είτε από τους φαρµακοποιούς είτε από τους γιατρούς.
Εµείς όµως πληρώνουµε κανονικά τις εισφορές και τη συµµετοχή
µας και δεν αποδεχόµαστε πλέον οι εισφορές µας να γίνονται βορά στην
αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων. Θέλουµε 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.
Απαιτούµε και αγωνιζόµαστε για:




Άµεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών
ταµείων 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.
1400 € , καθαρές αποδοχές, στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.
Αύξηση των δαπανών για την Παιδεία, τουλάχιστον στο 5% επί του
ΑΕΠ, τώρα!
Την 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.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σας καλούµε να συµµετάσχετε όλοι :
9 στη στάση εργασίας την Τετάρτη, 28 Γενάρη,
(12 – 14.00 για την πρωινή βάρδια και 14.00 – 16.00 για την απογευµατινή
βάρδια)

9 στη Συγκέντρωση (την
Πλατεία Κλαυθµώνος
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ

ίδια ηµέρα),

στις 13.00, στην

