
 

  

 

Θέκα: Κηλεηνπνηήζεηο 

 

Τν Δ.Σ. ηεο Δ.Ο.Ε. ζηε ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 1
ε
 Φιεβάξε 2012, εθηίκεζε ηελ 

θαηάζηαζε όπσο απηή δηακνξθώλεηαη από: 

 Τν γεγνλόο όηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ζην Δεκόζην νη 

απνδνρέο καο κεηώλνληαη από 20% κέρξη 40% θαη νη Δεκόζηνη Υπάιιεινη 

νδεγνύκαζηε ζηε θηώρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 

 Σελ ηξαγηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρνπλ πεξηέιζεη νη λένη 

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη κε κηζζνύο πείλαο (630€ κεληαίσο), γηα 

λα ππεξεηήζνπλ ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο παηξίδαο καο, πνιιέο θνξέο 

εθαηνληάδεο ρηιηόκεηξα καθξηά από ηε κόληκε θαηνηθία ηνπο.  

 Σελ θαηάζηαζε ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε όπσο απηή 

δηακνξθώλεηαη κεηά ηελ ελνπνίεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ζηνλ ΕΟΠΥΥ 

θαη ηελ πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηηο ήδε 

ππνβαζκηζκέλεο έσο αλύπαξθηεο παξνρέο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

 

θαη απνθάζηζε: 

 Με αηρκή ηνπ δόξαηνο όια ηα παξαπάλσ θαη ρσξίο λα απεκπνινύκε ην 

ζύλνιν ησλ αηηεκάησλ ηνπ θιάδνπ, όπσο απηά έρνπλ δηακνξθσζεί κε ην 

δηεθδηθεηηθό πιαίζην πνπ ςεθίζηεθε ζηελ 80
ε
 Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Ε., γηα ην 

πξνζερέο δηάζηεκα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο: 

Αξ. Πξση:706 Αζήλα 2/2/2012 

 

Πξνο  

1. Σπιιόγνπο Εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. 

2. Μ.Μ.Ε.  



 Να θεξύμεη 2σξε ζηάζε εξγαζίαο γηα ηα ζέκαηα πεξίζαιςεο, ηελ Σξίηε 7 

ηνπ Φιεβάξε 2012 θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζην 

Υπνπξγείν Υγείαο ζηε 1:00 ην κεζεκέξη, καδί κε ηελ ΟΛΜΕ (δείηε ζρεηηθή θνηλή 

αλαθνίλσζε). 

 Να απαηηήζεη από ηελ ΑΔΕΔΥ λα πξνρσξήζεη ζε θήξπμε Γεληθήο 

Απεξγίαο Δεκόζηνπ θαη Θδησηηθνύ ηνκέα κέρξη ηηο 15 ηνπ Φιεβάξε, πξνθεηκέλνπ 

λα δηεθδηθήζνπκε ιύζεηο γηα ηα νμπκέλα πξνβιήκαηα.  

 Μεηά ηελ θηλεηνπνίεζε λα ζηαιεί εηζήγεζε πξνο ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο 

ησλ Σπιιόγσλ πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζζεί ε παξαπέξα αγσληζηηθή ζηάζε ηνπ 

θιάδνπ. 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί Οινκέιεηα Πξνέδξσλ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ. 

 Όιε απηή ηελ πεξίνδν ζα αλαιεθζνύλ πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ 

ζπληνληζκνύ όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ,  γηα ηελ από θνηλνύ δηεθδίθεζε ιύζεσλ ζην 

ζύλνιν ησλ δεηεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπκε. 

 

ΟΛΟΘ ΜΑΖΘ ΝΑ ΑΝΑΣΡΕΨΟΤΜΕ ΣΘ ΠΟΛΘΣΘΚΕ 

ΠΟΤ ΑΚΤΡΩΝΟΤΝ ΚΑΣΑΚΣΗΕΘ ΓΕΝΕΩΝ 

 

 


