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ε κατάληψη των γραφείων
του ΟΓΑ στη Λαμία προχώ-
ρησαν χθες το πρωί εργα-
ζόμενοι του Οργανισμού
αντιδρώντας στην ενοποίη-
ση των ασφαλιστικών τα-
μείων αλλά και στις διατά-
ξεις του σχεδίου νόμου που
αφορά την ασφάλιση των
αγροτών.

Η κινητοποίηση ήταν ενταγ-
μένη στο πλαίσιο πανελλαδι-
κής δράσης που καλούσε για
τη χθεσινή μέρα η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων
στον ΟΓΑ ενώ στην κατάληψη
των γραφείων του Οργανι-
σμού στη Λαμία συμμετείχε σε
ένδειξη συμπαράστασης προς
τους υπαλλήλους και αντι-
προσωπεία αγροτών από το
μπλόκο της Ανθήλης. Οι υπάλ-
ληλοι κρέμασαν πανό στην
πρόσοψη του κτιρίου με το
οποίο εξέφρασαν την αντίθε-
σή τους απέναντι στην "διά-
λυση του ΟΓΑ" ενώ παρέμειναν
στην είσοδο για αρκετή ώρα.
Στην είσοδο του κτιρίου μά-
λιστα μαζί με τους υπαλλή-
λους του Οργανισμού έμεινε
και η αντιπροσωπεία των
αγροτών, η οποία μετακίνησε
για τις ανάγκες της κινητο-
ποίησης και ένα αγροτικό μη-
χάνημα.

Σε σχετική ανακοίνωση της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στον ΟΓΑ την
οποία διένειμαν οι υπάλλη-
λοι της Λαμίας τονίζεται αρχι-
κά ότι "το προσχέδιο που έχει
καταθέσει η κυβέρνηση γκρε-
μίζει την κοινωνική ασφάλιση

και το κράτος αποσύρεται επι-
σήμως από την στήριξη της
κοινωνικής ασφάλειας, ανα-
γνωρίζοντας ως υποχρέωσή
του μόνο την κάλυψη του πλη-
θυσμού σε προνοιακού χα-
ρακτήρα παροχές".

Παράλληλα τονίζεται ότι "η
υποκριτική επίκληση της μη
βιωσιμότητας του συστήμα-
τος, παραβλέποντας και μην
αποκαθιστώντας την διαχρο-
νική καταλήστευση των ει-
σφορών των εργαζομένων
(άτοκες καταθέσεις, χρηματι-
στηριακή φούσκα, δομημένα
ομόλογα, PSI) κρύβει επιμελώς
καταβαράθρωση των παρο-
χών που θα δίνονται στις επό-
μενες γενιές, χωρίς να την γλι-
τώνουν οι ήδη συνταξιούχοι".

Επίσης και αναφορικά με
τον ΟΓΑ προσδιορίζεται ότι
δεν έχει ζητηθεί από την
τρόικα η κατάργηση του Ορ-
γανισμού, σημειώνονται οι
επιπτώσεις που θα έχει στην
αγροτική παραγωγή η αύ-
ξηση των ασφαλιστικών ει-
σφορών και παράλληλα χα-
ρακτηρίζονται ως "μισές αλή-
θειες" οι αναφορές για το
ύψος της κρατικής επιχορή-
γησης προς τον Οργανισμό.

Στο πλαίσιο αυτό οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΓΑ προσ-
διορίζουν το ρόλο που έχει
διαδραματίσει ο Οργανι-
σμός αλλά και τις ιδιαιτε-
ρότητές του ως ασφαλιστι-
κού φορέα των αγροτών
και καλούν την κυβέρνηση

να αποσύρει τις διατάξεις
του νομοσχεδίου ενώ τονί-
ζουν την πρόθεσή τους να
αγωνιστούν αποφασιστικά

ενάντια σε κάθε προσπά-
θεια υποβάθμισης έως της
εξαφάνισης του κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης.

Σημαντική διάκριση πέ-
τυχε η ομάδα των μα-
θητών της Β τάξης του

4ου Γενικού Λυκείου Λαμίας
που συμμετείχε στον Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Πειραμά-
των Φυσικής που διοργάνω-
σε η Πανελλήνια Ενωση υπευ-
θύνων εργαστηριακών κέ-
ντρων φυσικών επιστημών,
καθώς έλαβε την 8η θέση
ανάμεσα σε 49 ομάδες Λυ-
κείων από τη Νότια Ελλάδα.

Πρόκειται για τους μαθητές
Γιώργο Αρβανιτάκη, Ελπιδο-
φόρο Τσερπέλη και Θεμιστοκλή
Χαντζή της Β τάξης του 4ου λυ-
κείου Λαμίας που πρώτευσαν
στον τοπικό διαγωνισμό πει-
ραμάτων φυσικών επιστημών
και εκπροσώπησαν την Διεύ-
θυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Φθιώτιδας στη δεύτερη
φάση του διαγωνισμού που
διεξήχθη στην Αθήνα το Σάβ-

βατο 23 Ιανουαρίου. Η διάκρι-
ση μάλιστα των μαθητών της
Λαμίας είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρη εάν αναλογιστεί κανείς ότι
στην πρώτη δεκάδα βρέθηκαν

κυρίως ομάδες μαθητών από
πειραματικά και πρότυπα Λύ-
κεια της χώρας. Την πρώτη
θέση στο διαγωνισμό των λυ-
κείων της Νοτίου Ελλάδας κα-

τέλαβε η ομάδα του Κολλεγίου
Αθηνών που θα αποτελέσει την
μία από τις δύο ομάδες που θα
συμμετέχουν στην Ευρώπη και
στην Ολυμπιάδα Φυσικών Επι-

στημών που θα διεξαχθεί το
Μάιο στην Εσθονία.

Σκοπός του διαγωνισμού εί-
ναι η προώθηση της πραγμα-
τικής διδασκαλίας των φυσι-
κών επιστημών στη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση καθώς και
η ουσιαστική ενασχόληση των
μαθητών με την επιστημονική
μεθοδολογία για την επίλυση
πραγματικών προβλημάτων
από την καθημερινή ζωή.

Την προετοιμασία των μα-
θητών του 4ου Λυκείου Λα-
μίας ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί
των φυσικών επιστημών του
σχολείου Αλέξανδρος Σακελ-
λάρης, Βασίλης Τσιτσιμπής, Φω-
τεινή Παπαρούνη και Μαρία
Καγκαρά ενώ θα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι οι ομάδες του
4ου Λυκείου Λαμίας έχουν δια-
κριθεί στο συγκεκριμένο δια-
γωνισμό και τα προηγούμενα
χρόνια.

Διάκριση σε διαγωνισμό φυσικής για μαθητές της Λαμίας

ΟχιστηνδιάλυσητουΟργανι-
σμούλένεοι υπάλληλοι τουΟΓΑ
καιοι αγρότες τηςΦθιώτιδας

Κατάληψη στον ΟΓΑ Λαμίας

Σ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. των Νομών

Φθιώτιδας - Φωκίδας - Ευρυτανίας, σας προσκαλεί
στην ετήσια χοροεσπερίδα που θα πραγματοποιηθεί

το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 και
ώρα 21.30 στο κέντρο “Αρχοντικό Σκούρα”

(Μοσχοχώρι Λαμίας). Την εκδήλωση θα
πλαισιώσει μουσικοχορευτική ορχήστρα.
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