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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ προς όφελος του ΣΕΒ και της μεγάλης εργοδοσίας
(κατάργηση εργοδοτικών εισφορών) πριν πέντε ακριβώς χρόνια αφάνισε απ’ το χάρτη τον
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας και τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας. Η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ για λογαριασμό των ίδιων αφεντικών αρνείται την επανασύσταση των δύο
Οργανισμών παρότι αποτελούσε προεκλογική και μετεκλογική της δέσμευση. Επιχειρεί δε
την πλήρη υποβάθμιση και τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων τους που μεταφέρθηκαν στον
ΟΑΕΔ παρά το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα και οι παροχές αφορούν πλέον
αποκλειστικά σε εισφορές των ίδιων των εργαζόμενων. Εισφορές που παρακρατούνται
αυθαίρετα με σκοπό τη λεηλασία τους σύμφωνα και με σχετική διάταξη που θεσμοθετήθηκε
πρόσφατα (ν. 4445/16 – αρ. 61 – παρ. 1). 

  

Το ζήτημα της επανίδρυσης αποτελεί επείγουσα κοινωνική αναγκαιότητα και βρίσκεται
σύμφωνα και με τις αποφάσεις των συνεδρίων μας στην κορυφή του διεκδικητικού μας
πλαισίου. Στηρίζουμε τον αγώνα των συναδέλφων – μελών της Ομοσπονδίας μας και
χαιρετίζουμε την αγωνιστική πρωτοβουλία του ΠΣΥ ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ για την 
πραγματοποίηση 
Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 από τις 12.00 μμ
μέχρι τέλος του ωραρίου
. Καλούμε όλους τους συνδικαλιστές της ΠΟΠΟΚΠ και των πρωτοβάθμιων σωματείων να
παραβρεθούν στη συγκέντρωση - διαμαρτυρία στις 12.00 μμ, Σολωμού 60 & Πατησίων.

  

Μεταφέρουμε επίσης αυτούσια την πρόσκληση - κάλεσμα των συναδέλφων και
απευθυνόμαστε με τη σειρά μας «σε όλα τα εργατικά κέντρα, την ΑΔΕΔΥ, την ΓΣΕΕ, όλους
τους φορείς που εκπροσωπούν τους δικαιούχους που δίνουν τις εισφορές τους υπέρ ΟΕΚ &
ΟΕΕ, τους δανειολήπτες ΟΕΚ, τους οικιστές των εργατικών κατοικιών, τους οικοδόμους,
τους φοιτητές, τους ανέργους, τα κόμματα που συμπαραστέκονται στους αγώνες μας,
όλους τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση-διαμαρτυρία στο ιστορικό κτήριο του ΟΕΚ,
Σολωμού 60 & Πατησίων, στις 12:00 μ.μ έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε, να καταθέσουμε
όλοι αιτήσεις για τη χορήγηση στεγαστικών παροχών και να συγκεντρώσουμε υπογραφές
για την επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας».

  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

  

ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΕΣ
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΝ

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

        

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ        

    

Ο ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΝΤΗΣ

  
      

  

Ακολουθεί η αναλυτική Ανακοίνωση – Δελτίο Τύπου του ΠΣΥ ΟΑΕΔ-τ.ΟΕΕ-τ.ΟΕΚ

  

                                             

        

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΑΕΔ-τ.Ο.Ε.Ε-τ.Ο.Ε.Κ
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Ταχ. Διεύθ. : Σολωμού 60 & Πατησίων 104 32, Αθήνα ■ Τηλ.: 210 5281485 ■ Κιν.: 6942559
470, ■ Fa
x :
210 5226625, 
email
pansypo@oaed.gr
syllogosoek@gmail.com
■ 
URL
:
www.syoek.gr

  

ΑΘΗΝΑ 8.02.2017

  

Αριθ.Πρωτ:156

  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

           Τα τρία μνημόνια μας επιφύλαξαν μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, ανεργία,
υποαμειβόμενες θέσεις εργασίας με κατάφωρη καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων
και κατέλυσαν κοινωνικά κεκτημένα, που με τους αγώνες του εργατικού κινήματος είχαν
εδραιωθεί, συμπεριλαμβανομένων ακόμα και των θεσμών που συστάθηκαν και λειτούργησαν
από τις εισφορές των εργαζομένων για περισσότερο από μισό αιώνα. Έχουν περάσει πέντε
χρόνια από την κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας (14.02.2012),
οι οποίοι προσέφεραν στην κοινωνία προγράμματα στέγασης όπως κατασκευές εργατικών
κατοικιών, επιδότηση ενοικίου, άτοκα δάνεια, αλλά και προγράμματα μέριμνας,
ψυχαγωγίας-πολιτισμού για τις ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες εργαζομένων,
ανέργων και ΑΜΕΑ. 

  

           Ενώ νομοθετήθηκε η υποχρέωση καταβολής εισφορών υπέρ ΟΕΚ από τον Μάρτιο του
2012, για επιπλέον κατηγορίες μισθωτών του ΙΚΑ, όπως οι Δημόσιοι υπάλληλοι στα
Ν.Π.Δ.Δ, ΕΠΟΠ, αθλητές, αλιείς κ.λ.π, το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου απάλλαξαν τους
εργοδότες από τις εισφορές υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ. Από την κατάργηση των δύο Οργανισμών
και την υποτιθέμενη πλήρη ενσωμάτωση στον ΟΑΕΔ, κανένα νέο στεγαστικό
πρόγραμμα δεν εκπονείται παρότι οι κρατήσεις των εργαζομένων συνεχίζονται, έχοντας
αποφέρει στο Κράτος ένα συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 1,2 δις ευρώ από το 2011 μέχρι
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σήμερα. Αυτά τα χρήματα ανήκουν στους εργαζόμενους και κανένας δεν έχει δικαίωμα να
τα παρακρατά και να μην τα επιστρέφει στους δικαιούχους τους μέσω νέων
προγραμμάτων. Αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρα γνωστό σε όλους, ιδιαίτερα μετά από τη
νομοθέτηση της σύστασης επιτροπής στο Υπουργείο Εργασίας με αποκλειστικό σκοπό τον
υπολογισμό του χρέος του ΙΚΑ προς τον ΟΑΕΔ, ΟΕΚ & ΟΕΕ. Όμως, επειδή το χρέος του ΙΚΑ
είναι ένα δεδομένο γνωστό σε όλους, εκτιμούμε ότι η επιτροπή δε συστάθηκε για να
εξακριβώσει το ύψος του αλλά για να το κουρέψει κατά τη λογική του 
PSI
. 

  

           Τα τελευταία πέντε χρόνια η περιουσία των ΟΕΚ & ΟΕΕ απαξιώνεται και
απομειώνεται σημαντικά αφού ήδη ο διάδοχος ΟΑΕΔ έχει επιστρέψει οικόπεδα σε Δήμους,
οι οποίοι είχαν δικαίωμα να τα ζητήσουν πίσω επειδή το Κράτος δεν κατασκεύασε
εργατικές κατοικίες ως όφειλε από τη σύμβαση. Σημαντικές εκτάσεις οικοπέδων έχουν
καταπατηθεί από επιτήδειους με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τα καταπατηθέντα
οικόπεδα στη Θεσσαλονίκη για τα οποία εισπράττονταν και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
και παρότι είχαμε καταγγείλει τα περιστατικά, ουδεμία ενημέρωση υπάρχει για την εξέλιξη
της υπόθεσης. Οικόπεδα του ΟΕΚ χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων παραμένουν
ανεκμετάλλευτα και ενώ από το 2013 έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις για την
παραχώρηση 118 αδιάθετων κατοικιών ανά την Ελλάδα, έχουν περάσει τέσσερα χρόνια και
κανείς κληρούχος δεν έχει ακόμη πάρει ούτε μια κατοικία. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ
ότι σε τέσσερις περιοχές (Ζάκυνθο, Σύρο, Μυτιλήνη, Θήβα) δεν έχουν γίνει ακόμη μέχρι
σήμερα ούτε καν οι κληρώσεις αυτών των κατοικιών.

  

           Στη χώρα μας τα ποσοστά ακραίας φτώχειας έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα
και θα περίμενε κανείς από το Κράτος να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της στέγασης των
πολιτών βάσει της Συνταγματικής του υποχρέωσης. Δυστυχώς όμως όλες οι Κυβερνήσεις
από το 2012 μέχρι και σήμερα αδιαφορούν πλήρως. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί
το γεγονός ότι παρότι ο διάδοχος του ΟΕΚ, ΟΑΕΔ ,έχει πλέον το αντικείμενο της στέγασης
και την αρμοδιότητα της διαχείρισης της περιουσίας του ΟΕΚ, δεν προχωρεί στην
επισκευή, κλήρωση και διάθεση εβδομήντα (70) περίπου υφιστάμενων επιπλέον κατοικιών
ανά την Ελλάδα, οι οποίες θα μπορούσαν να στεγάσουν ευάλωτες οικονομικά οικογένειες.

  

           Tα ενεργά μέχρι και σήμερα δάνεια που ο ΟΕΚ έχει χορηγήσει από δικά του
κεφάλαια, σε περίπου 100.000 δικαιούχους, παραμένουν σε καθεστώς μη ρύθμισης, με
συνέπεια οι τόκοι να ξεπερνούν τα 400 εκ €, ενώ μαζί με το άληκτο κεφάλαιο να ξεπερνούν
το 1,4 δις €. Παρότι τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί σε ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά
ομάδες πληθυσμού, πολύτεκνους, ΑΜΕΑ, τρίτεκνους με χαμηλά εισοδήματα η ρύθμιση που
νομοθετήθηκε από τον Οκτώβριο του 2016 μόνο για τους άνεργους δεν έχει ακόμη
εφαρμοστεί, παρότι έχουν περάσει πάνω από τρεις (3) μήνες. Άλλη μια απτή απόδειξη της
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απαξίωσης των αντικειμένων του ΟΕΚ από το Κράτος.

  

           Με την κατάργηση της Εργατικής Εστίας σταμάτησαν τα εκδρομικά προγράμματα τα
οποία αφενός έδιναν πνοή στον ξενοδοχοϋπαλληλικό τομέα αφετέρου χιλιάδες
εργαζόμενων αλλά και συνταξιούχων συμπολίτων μας είχαν τη δυνατότητα ολιγοήμερων
διακοπών. Από το 2012 δεν έχει εκπονηθεί επίσης νέο πρόγραμμα αγοράς βιβλίων αλλά και
εισιτηρίων θεάτρων με αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζομένων να μείνουν άνεργοι αλλά και ο
οικογενειακός προϋπολογισμός να έχει επιβαρυνθεί σημαντικά. Ακόμη και το πρόγραμμα
του Κοινωνικού Τουρισμού το οποίο εκπονείται από τον ΟΑΕΔ στην ουσία έχει απαξιωθεί με
χαρακτηριστικό παράδειγμα το φετινό πρόγραμμα 2016-17 το οποίο δεν έχει ακόμη
ξεκινήσει παρότι βρισκόμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου 2017. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2016 θα
έπρεπε να είχαν οριστικοποιηθεί τα τελικά αποτελέσματα αλλά 3 μήνες μετά δεν έχουν
καν ανακοινωθεί ούτε τα προσωρινά με συνέπεια να έχει χαθεί η εορταστική περίοδος των
Χριστουγέννων με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ωφελούμενους και τις τουριστικές
επιχειρήσεις. 

  

           Αλλά και για τους είκοσι τέσσερις Βρεφονηπιακούς Σταθμούς που λειτουργούν στον
ΟΑΕΔ και οι εγκαταστάσεις τους έχουν τη δυναμικότητα να εξυπηρετήσουν 700
περισσότερα βρέφη και νήπια ο ΟΑΕΔ δεν προχωράει ούτε καν στην πρόσληψη
παιδαγωγικού προσωπικού με ενδεκάμηνες (11) συμβάσεις για να βοηθήσει τις οικογένειες
να μην ακριβοπληρώνουν τους ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

  

           Για όλους τους παραπάνω σοβαρούς λόγους το Δ.Σ του Συλλόγου στη συνεδρίασή
του την Τετάρτη 8/2/2017 αποφάσισε την κήρυξη 

  

Πανελλαδικής στάσης εργασίας για την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017 από τις 12:00
μ.μ μέχρι το τέλος ωραρίου 

  

και καλεί όλα τα εργατικά κέντρα, την ΑΔΕΔΥ, την ΓΣΕΕ, όλους τους φορείς που
εκπροσωπούν τους δικαιούχους που δίνουν τις εισφορές τους υπέρ ΟΕΚ & ΟΕΕ, τους
δανειολήπτες ΟΕΚ, τους οικιστές των εργατικών κατοικιών, τους οικοδόμους, τους
φοιτητές, τους ανέργους, τα κόμματα που συμπαραστέκονται στους αγώνες μας, όλους
τους εργαζόμενους σε συγκέντρωση-διαμαρτυρία στο ιστορικό κτήριο του ΟΕΚ, Σολωμού 60
& Πατησίων, στις 12:00 μ.μ έτσι ώστε να διαμαρτυρηθούμε, να καταθέσουμε όλοι αιτήσεις
για τη χορήγηση στεγαστικών παροχών και να συγκεντρώσουμε υπογραφές για την
επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και Εστίας.
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 Επειδή η συνταγματική επιταγή της στέγασης στην Ελλάδα δεν εξυπηρετείται:

  

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

    
    -  ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΕΚ & ΟΕΕ  
    -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ  
    -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ  
    -  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ  
    -  ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΟΕΚ           ΣΤΟΥ
Σ   

  

   ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ

    
    -  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  
    -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
    -  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ      ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
 
    -  ΕΚΠΟΝΗΣΗ   ΕΚΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
    -  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ   

  

   ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

    
    -  ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ       ΔΩΡ
ΕΑΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 700 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΗΝ 
    
ΚΑΡΔΙΤΣΑ, ΚΑΒΑΛΑ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΑΙ ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
         
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 400 
 

  

   ΠΑΙΔΙΩΝ.
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    -  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΕΚ & ΟΕΕ  
    -  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ 346ΕΚ€     

Α
ΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΕΚ & ΟΕΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
          
ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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