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                    Τετάρτη, 06 Οκτώβρη 2010 
 

ΦΗΦΘΜΑ ΓΘΑ 3σξε ΣΑΗ ΕΡΓΑΘΑ 

Με έλα Μλεκνληαθό πξνζρέδην ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην 2011, πνπ 

πξνβιέπεη λέα εηζπξαθηηθά «κέηξα», λέα κείσζε εηζνδεκάησλ, κεγαιύηεξε απόζπξζε 

ηνπ θξάηνπο από ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηελ δεκόζηα πγεία, θαηαβαξάζξσζε ησλ 

δεκνζίσλ επελδύζεσλ, αιιά θαη αύμεζε ησλ ρξενιπζίσλ θαηά 42%, είλαη πξνθαλέο όηη 

νη κόλνη, πνπ ηξίβνπλ ηα ρέξηα ηνπο, είλαη νη δήζελ ζσηήξεο «δαλεηζηέο» ηεο ρώξαο – νη 

ίδηνη απηνί πνπ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ θαηαγγέιινληαλ σο δαίκνλεο 

«θεξδνζθόπνη». Απηνί νη ζύγρξνλνη Ιαλνί ηεο θεξδνζθνπίαο, ζα βάιινπλ απ’ επζείαο 

ζηηο ηζέπεο ηνπο ηα ¾ όζσλ ζα ράζνπλ νη εξγαδόκελνη κε ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπόκελσλ από ην πξνζρέδην πξνϋπνινγηζκνύ θόξσλ. Καη κε ηηο 

«αλαδηαξζξώζεηο/εμπγηάλζεηο», δειαδή ην μεπνύιεκα δεκόζηαο πεξηνπζίαο, ζα πάξνπλ 

έλα επηπιένλ κπόλνπο γηα ηηο ζσηήξηεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο.  

Οη εξγαδόκελεο θαη εξγαδόκελνη ζηα Κέληξα Πξόιεςεο, καδί κε ηηο/ηνπο ζπλαδέιθνπο 

καο ζηνλ ΟΚΑΝΑ, αληηκεησπίδνπκε ήδε ηα απνηειέζκαηα ησλ αθξαίσλ 

λενθηιειεύζεξσλ πνιηηηθώλ ηνπ Μλεκνλίνπ. Τν Μλεκνληαθό πξνζρέδην ηνπ λένπ 

πξνϋπνινγηζκνύ εληείλεη ηηο αλεζπρίεο καο, σο πξνο ηηο επηπηώζεηο ηνπ ηόζν ζε εκάο σο 

εξγαδόκελνπο όζν θαη ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηώλ καο. Ήδε ε Δηεύζπλζε ηνπ 

ΟΚΑΝΑ, ελαξκνληζκέλε κε ηνπο όξνπο ηνπ Μλεκνλίνπ, επηρεηξεί λα θαηνρπξώζεη 

κείσζε ησλ πξαγκαηηθώλ εηζνδεκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ ζε κηα 

πεξίνδν πνπ ν πιεζσξηζκόο επηζήκσο αγγίδεη ην 5,6%.  

Οη εξγαδόκελεο θαη εξγαδόκελνη ησλ Κέληξσλ Πξόιεςεο ζηέθνπκε αιιειέγγπνη 

ζηνλ αγώλα ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ ΟΚΑΝΑ, λα δηαηεξήζνπλ ηα θεθηεκέλα ηνπο θαη 

λα πξνζθέξνπλ αμηνπξεπώο θαη απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο 

εμαξηεκέλνπο ζπκπνιίηεο καο ζε ζπλζήθεο δηάιπζεο ηνπ θνηλσληθνύ ηζηνύ.  

πκπαξαζηεθόκελνη ζηνλ αγώλα ηνπο θαη παιεύνληαο από ηελ πιεπξά καο γηα 

ελίζρπζε ησλ δηθώλ καο ππεξεζηώλ πξόιεςεο θαη πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο 

πγείαο, κε ίδξπζε 13 Πεξηθεξεηαθώλ ΝΠΔΔ, ζηα νπνία ηα πθηζηάκελα 71 Κέληξα 

Πξόιεςεο ζα ππαρζνύλ σο Σνπηθά Παξαξηήκαηα, 

 

Κεξύηηνπκε  3σξε  ζηάζε εξγαζίαο γηα ηελ Πέκπηε, 7 Οθηώβξε, από ηηο 10.00πκ. 

σο ηηο 01.00κκ. Καινύκε όιεο θαη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο Αζήλαο ζε 

ζπγθέληξσζε ζηελ είζνδν ησλ Κεληξηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ ΟΚΑΝΑ, ζηηο 11πκ. 

Ελσκέλνη κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΟΚΑΝΑ κπξνο ζηελ θαηαπάηεζε ησλ 

εξγαζηαθώλ καο δηθαησκάησλ! 

Τν Γ.Σ. ηνπ Σσκαηείνπ 
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