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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς
1.Αν.Υπουργό Εργασίας, Κοιν.Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Ρ.Αντωνοπούλου
2.Διοικήτρια ΟΑΕΔ, κα Μ.Καραμεσίνη

Ο Σύλλογος μας θα ήθελε να καταθέσει συμπληρωματικές προτάσεις για την ενίσχυση
των πληγέντων από τις πρόσφατες πλημμύρες τόσο στην Δυτική Αττική όσο και στη Σύμη, στη
Πιερία κ.α.
1. Ο Ο.Ε.Κ., διατηρούσε άμεσα αντανακλαστικά στις περιπτώσεις καταστροφών από
σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.τ.λ και συμπαραστέκονταν στους πληγέντες με την
χορήγηση άτοκων επισκευαστικών δανείων. Ο Ο.Α.Ε.Δ. από το 2012, ως καθολικός
διάδοχος του ΟΕΚ διαχειρίζεται τα αποθεματικά του, τα οποία ανήκουν στους
εργαζόμενους αφού συνεχίζονται οι παρακρατήσεις υπέρ ΟΕΚ 1%. Τα αποθεματικά αυτά
ανέρχονται στα 340 εκ. Ευρώ. και είναι κατατεθειμένα στη Τράπεζα της Ελλάδας.
Προτείνουμε στον Ο.Α.Ε.Δ. και στην πολιτική ηγεσία τη μελέτη και υλοποίηση έκτακτου
άτοκου, δανειοδοτικού προγράμματος για όλους τους πληγέντες από τις πρόσφατες
φυσικές καταστροφές με απαλλαγή καταβολής της δόσης για τα πρώτα 3 έτη.
2. Το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ έχει πρόσφατα εγκρίνει το σχέδιο ρύθμισης των δανείων που ο Ο.Ε.Κ.
έχει χορηγήσει από ίδια κεφάλαια και αναμένεται σχετική Υπουργική Απόφαση.
Προτείνουμε στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση να προβλεφθεί η απαλλαγή
καταβολής των δόσεων όλων τα δανείων, για τα επόμενα 2 έτη επιπλέον των
προτεινόμενων ρυθμίσεων και για όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες
πλημμύρες, και παράλληλα να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση, η δυνατότητα
επιπλέον «κουρέματος» οφειλών για τους πληγέντες.
3. Ο ΟΑΕΔ, τα τελευταία χρόνια με σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ, πληρώνει νωρίτερα από
τις προβλεπόμενες ημερομηνίες (συνήθως 15-16 Δεκεμβρίου) τα Δώρα Χριστουγέννων
στους άνεργους καθώς και όλα τα επιδόματα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, επιδόματα
των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως αυτοαπασχολούμενων. Επειδή φέτος οι φυσικές
καταστροφές έχουν σαν αποτέλεσμα τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες για χιλιάδες των
ανέργων συμπολιτών μας, προτείνουμε την προπληρωμή όλων των Δώρων
Χριστουγέννων, επιδομάτων ανεργίας, παροχής μητρότητας και τα επιδόματα των
αυτοτελώς και ανεξαρτήτως αυτοαπασχολούμενων, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά
και συγκεκριμένα το πρώτο πενθήμερο του Δεκεμβρίου 2017.

