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   Κύριε Υπουργέ,  

Το ∆Σ της ΟΛΜΕ εκφράζει την έντονη ανησυχία των 100.000 εκπαιδευτικών της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για την κατάσταση των ασφαλιστικών µας ταµείων και της 
προβληµατικής περίθαλψης µας. Εκφράζοντας επίσης την αγανάκτηση των εκπαιδευτικών όχι 
µόνο για την συνεχιζόµενη οικονοµική πολιτική λιτότητας που πλήττει  ιδιαίτερα και 
επιλεκτικά τους εργαζόµενους όσον αφορά τους µισθούς µας, αλλά και για την πολιτική 
διακρίσεων που ακολουθεί η κυβέρνηση στον τοµέα αυτό, απαιτούµε να δοθούν άµεσα λύσεις 
στα παρακάτω ζητήµατα: 

 
1. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ 
Τα ασφαλιστικά µας ταµεία µε ευθύνη των κυβερνητικών πολιτικών  βρίσκονται στα όρια 

κατάρρευσης. Οι νέοι συνταξιούχοι περιµένουν για µήνες ή και χρόνια την καταβολή έστω και 
αυτής της ισχνής  σύνταξης (κύριας και επικουρικής).  

Το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων που χορηγεί το εφάπαξ, δηλώνει ότι αδυνατεί 
να ανταποκριθεί στις σηµερινές υποχρεώσεις του.  

Είναι πρωτοφανές ότι σήµερα στο ΤΠ∆Υ εκκρεµούν 15.020 αιτήσεις και για την 
ικανοποίησή τους απαιτούνται πάνω από 645 εκατοµµύρια, ενώ τα χρήµατα που υπάρχουν στο 
Ταµείο φτάνουν µόνο για 590 συνταξιούχους /µήνα. Οι εργαζόµενοι και οι συνταξιούχοι δεν 
έχουµε καµιά ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση.  

Εµείς  πληρώνουµε κανονικά τις εισφορές και τη συµµετοχή µας. Συγκεκριµένα, και ενώ οι 
κρατήσεις µας για την κοινωνική ασφάλιση βρίσκονται στην υψηλότερη βαθµίδα ανάµεσα 
στους εκπαιδευτικούς στις χώρες της Ευρώπης, το Ελληνικό κράτος µας αντιµετωπίζει 
απαξιωτικά, παρέχοντας ένα απαράδεκτο επίπεδο ασφαλιστικών και υγειονοµικών παροχών. 

Απαιτούµε άµεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση των ασφαλιστικών ταµείων 
µας και ιδιαίτερα του ΤΠ∆Υ ώστε να καταβληθούν άµεσα τα οφειλόµενα στους 
συνταξιούχους. 
 

2. ΠΛΗΡΗΣ, ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
Ο ΟΠΑ∆ (Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου), βουλιάζει στα χρέη του. 

Το 2003 οι ασφαλισµένοι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι ήταν 1.100.000 ενώ το 2008 έγιναν 1.440.000 
(αύξηση 29 %) µε την επιχορήγηση να µένει ίδια. Η κυβέρνηση ενέταξε στον ΟΠΑ∆, 
στρατιωτικούς, ιερείς, πανεπιστηµιακούς, ειδικούς φρουρούς, εργαζόµενους στον ΟΛΠ, χωρίς, 
ωστόσο, να αυξήσει την επιχορήγηση στον ΟΠΑ∆, µε αποτέλεσµα να «βουλιάζει».  

Ταυτόχρονα 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. 

Απαιτούµε την άµεση και ουσιαστική κρατική επιχορήγηση του ΟΠΑ∆ για την πλήρη 
υγειονοµική  φαρµακευτική και ιατρική περίθαλψη των ασφαλισµένων εκπαιδευτικών. 



 
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 176 € ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 Μετά και από τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την διεκδίκηση της ειδικής 
παροχής των 176 ευρώ και στους εκπαιδευτικούς (και µάλιστα σε επίπεδο Εφετείου), επιλύεται 
οριστικά το ζήτηµα και η πολιτεία οφείλει όχι µόνο να υλοποιήσει τις αποφάσεις των 
δικαστηρίων, αλλά να χορηγήσει την παροχή αυτή σε όλους. 
 Πιο συγκεκριµένα µε την 1132/2008 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου  
Θεσσαλονίκης (∆’ Τµήµα) αποτελεί δικαίωση του αγώνα χιλιάδων εκπαιδευτικών η 
καταβολή και σ’ αυτούς αναδροµικά της ειδικής παροχής των 176 ευρώ, παροχή που έχει 
δοθεί εδώ και χρόνια σε πάµπολλες κατηγορίες ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, ακόµη και σε αυτή 
των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ,  εξαιρουµένων των  χαµηλόµισθων έτσι και 
αλλιώς  εκπαιδευτικών.  
 Η 1132/2008 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης: 
   α. έκρινε τελεσίδικα ότι η µη καταβολή της ειδικής µηνιαίας  παροχή των 176 ευρώ, 
που έχει  γενικό  χαρακτήρα  προσαύξησης του µισθού, σε ορισµένες κατηγορίες ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων, µεταξύ των οποίων και οι Εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της, συνιστά άνιση αδικαιολόγητη µεταχείριση εις 
βάρος τους, που πρέπει να αποκατασταθεί µε την καταβολή και σε αυτούς της ειδικής 
µηνιαίας παροχής από 1-1-2002, οπότε άρχισε η χορήγησή της στις άλλες πολυπληθείς 
κατηγορίες ∆ηµοσίων Υπαλλήλων, και µάλιστα µε το νόµιµο τόκο µε βάση το εκάστοτε 
ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας, 
  β. απέρριψε  το επιχείρηµα του ∆ηµοσίου ότι νόµιµα δεν καταβλήθηκε στους 
εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης η ένδικη παροχή,  επειδή λαµβάνουν το επίδοµα 
Εξωδιδακτικής Απασχόλησης.  Το ∆ικαστήριο έκρινε ότι το επίδοµα αυτό συναρτάται άµεσα 
προς το είδος και τις συνθήκες της παρεχόµενης εργασίας των εκπαιδευτικών,  σε αντίθεση µε 
την ειδική µηνιαία παροχή των 176 ευρώ, η οποία απονέµεται συλλήβδην σε όλους τους 
υπαλλήλους, χωρίς να γίνεται διάκριση σε χαµηλόµισθους και µη,  
 γ. απέρριψε τον ισχυρισµό του ∆ηµοσίου  ότι  το δικαίωµα των υπαλλήλων να 
διεκδικήσουν  αναδροµικά ποσά λόγω καθυστερούµενων αποδοχών ή άλλων απολαβών  
υπόκειται στη βραχυπρόθεσµη παραγραφή των δύο ετών, ως αντικείµενη τόσο στο  άρθρο 4 
παρ.1 του Συντάγµατος, όσο και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, δεδοµένου ότι περιορίζει τα 
περιουσιακά δικαιώµατα ειδικά των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, χωρίς αυτό να δικαιολογείται,  
από λόγους δηµόσιας ωφέλειας. 

  δ.  επεδίκασε το  αιτούµενο ποσό των 7.568 ευρώ για τον καθένα από τους 
ενάγοντες µε το νόµιµο τόκο, µε βάση το ισχύον επιτόκιο υπερηµερίας κατά το χρόνο 
πληρωµής του και όχι µε τόκο 6%, όπως το ∆ηµόσιο ισχυρίσθηκε ότι ισχύει.   

 
Ύστερα από τα παραπάνω, απαιτούµε την καταβολή των αναδροµικών  της ειδικής 

µηνιαίας αποδοχής των 176 Ευρώ σε όλους τους εκπαιδευτικούς  µε βάση και τις δικαστικές 
αποφάσεις, καθώς και την εφεξής χορήγηση του ποσού αυτού.  

 
 

 
 


