
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ

Αγαπητοί Δικαιούχοι,

Η ιστοσελίδα αυτή δεν θα ξαναπροβάλει ενημέρωση
για τις κοινωνικές παροχές του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός κλείνει με απόφαση της κυβέρνησης
Παπαδήμου που στηρίζεται από τα "λαοφιλή"
κόμματα του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.Δ. και του ΛΑ.Ο.Σ.

Δι' αυτού του τρόπου θα πάψουν πλέον:

1. Να λειτουργούν οι 25 βρεφονηπιακοί σταθμοί του
Οργανισμού που χτίστηκαν και λειτουργούν με τα
δικά σας λεφτά και φιλοξενούν 2.000 παιδιά ελλήνων
εργαζομένων ηλικίας 8 μηνών έως 5 ετών στα οποία
παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ ποιοτικές εκπαιδευτικές
υπηρεσίες και διατροφή, στηρίζοντας έτσι
ουσιαστικά την εργαζόμενη μητέρα και την
οικογένεια.

2. Να συντηρούνται 2.700 ξενοδοχειακές μονάδες και
οι εργαζόμενοι σ' αυτές. Με το πρόγραμμα του
Κοινωνικού Τουρισμού ενισχύονται γενικότερα οι
υπηρεσίες του Τουρισμού, διατηρούνται θέσεις
εργασίας, μειώνεται η εποχική απασχόληση και
τονώνονται οι τοπικές οικονομίες. Με την κατάργηση
του Οργανισμού θα μειωθεί ο εσωτερικός τουρισμός



κατά 4.000.000 διανυκτερεύσεις πράγμα που θα
οδηγήσει σε απόγνωση τις 2.700 ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους σε αυτές

3. Να παίρνουν ανάσες ζωής και ανάπτυξης χιλιάδες
επιχειρήσεις επισιτισμού, και όχι μόνο, μέσα από τα
εκδρομικά προγράμματα. Με την κατάρηση του
Οργανισμού 900 τουριστικά λεωφορεία πανελλαδικά,
θα βρεθούν σε δυσχερή θέση, διότι δεν θα
συμμετάσχουν στα εκδρομικά προγράμματα του
Οργανισμού. Οι 3.000 επιχειρήσεις επισιτισμού
πανελλαδικά θα δουν το εισόδημά τους να
καταβαραθρώνεται.

4. Να διατίθενται δελτία θεατρικών χειμερινών και
θερινών παραστάσεων τόσο για ενήλικες όσο και για
παιδιά. Με το πρόγραμμα διανομής θεαμάτων
ενισχύονται οι θεατρικές σκηνές οι οποίες στηρίζουν
το πολιτιστικό κομμάτι της χώρας. Με την
κατάργηση του Οργανισμού πάνω από 150 θεατρικές
επιχειρήσεις θα στερηθούν τον βασικό τους
οικονομικό πόρο, που είναι τα εργατικά – θεατρικά
εισιτήρια.

5. Η ακίνητη περιουσία του Ο.Ε.Ε. (173 κτίρια)
ανέρχεται σε 1.000.000.000 Ευρώ περίπου.

6. Να έχουν τη δυνατότητα εργαζόμενοι και οι
οικογένειές τους, άνθρωποι του μόχθου, να
απολαμβάνουν το αγαθό των διακοπών, της φυγής,
έστω για λίγο, από την καθημερινότητα, μέσω των
προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας
και μάλιστα με λεφτά δικά τους και των εργοδοτών.

Επίσης:



· 1.000.000 δικαιούχοι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε.
που έχουν ήδη καταβάλει εισφορές υπέρ του
Οργανισμού δεν θα λάβουν ποτέ καμία παροχή.

· 700.000 δικαιούχοι που έλαβαν κάποιες από τις
παραπάνω παροχές δεν θα ξαναλάβουν ποτέ!

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ...

ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΟΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΛΛΑ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Εσύ, μπορείς με την φωνή σου να
αντισταθείς.

Να αποτελέσεις για μας πολύτιμο
σύμμαχο.

Ένωσε τη φωνή σου μαζί μας στο Facebook

Συμπλήρωσε τη φόρμα διαμαρτυρίας για την
κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας
Τηλέφωνο Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Ε.Ε.: 210-5286027

Email: sillogos@oee.gr

http://www.facebook.com/oeegr
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE8tSEs2bmZkTU5CaEJ5bnlSQjljOHc6MA
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE8tSEs2bmZkTU5CaEJ5bnlSQjljOHc6MA
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