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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

  

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν την Πέμπτη 27/5, στα γραφεία της Διοίκησης
του ΟΑΕΔ στον Άλιμο, συνάδελφοι εργαζόμενοι στον Οργανισμό, με τη στήριξη
πρωτοβάθμιων συλλόγων, συνδικαλιστικών παρατάξεων και των Ομοσπονδιών
Εργαζομένων ΟΑΕΔ και ΠΟΠΟΚΠ, προκειμένου να εκφράσουν την έντονη διαφωνία τους
για την αναιτιολόγητη «απόφαση» αμοιβαίας αλλαγής έδρας δύο μεγάλων και κρίσιμων για
τη λειτουργία του ΟΑΕΔ Διευθύνσεών του [Περιφερειακή Αττικής και Β1 ΟΑΕΔ (τ. ΟΕΚ)] σε
κτήρια ιδιοκτησίας του.

  

Με μηδενική αναφορά στο πλαίσιο εντός του οποίου εντάσσεται και έχει προγραμματιστεί
η εν λόγω μεταστέγαση, χωρίς γραπτή εισήγηση από τις επισπεύδουσες Διευθύνσεις ή
γνωμοδοτική απόφαση αρμοδίου οργάνου (Δ.Σ. Οργανισμού, Επιτροπή Στέγασης κ.λπ.),
δίχως προηγηθείσα σχετική μελέτη σχετικά με την επάρκεια των χώρων τήρησης του
ενεργού αρχείου των Υπηρεσιών και τη διασφάλιση της ασφαλούς στέγασης των
υπαλλήλων, η απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΔ όχι μόνο εμπαίζει τους
εργαζομένους, αλλά ταυτόχρονα απαξιώνει τη λειτουργία ολόκληρου του
Οργανισμού.

  

Όλα αυτά -καθώς και όσα συμπαρασύρει μια τέτοιου είδους απόφαση- εκτέθηκαν προχθές
αναλυτικά από τους εργαζόμενους στον Διοικητή του ΟΑΕΔ, σε ανοιχτό διάλογο τελικά και
όχι «κεκλεισμένων των θυρών», έπειτα από σχετική πίεση, καθώς αρχικά αρνήθηκε να
επικοινωνήσει με το σύνολο των εργαζομένων πλην μιας ολιγομελούς αντιπροσωπείας
τους. Ωστόσο, στα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν, όχι μόνο δεν έδωσε ικανοποιητικές
απαντήσεις, αλλά -στο πλαίσιο μιας παρωχημένης πολιτικής (αναφορά στην ανάγκη
συγκέντρωσης των υπηρεσιών, στην απαραίτητη φυσική παρουσία - την ίδια στιγμή που οι
συνεδριάσεις των συλλογικών και υπηρεσιακών οργάνων διεξάγονται με τηλεδιασκέψεις...)- 
διατυπώθηκαν από την πλευρά του δικαιολογίες και έωλα επιχειρήματα, που δεν έπεισαν
κανέναν και προκάλεσαν την έντονη δυσαρέσκεια των εργαζομένων.

  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
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Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η αμοιβαία αλλαγή έδρας των δύο Διευθύνσεων του ΟΑΕΔ δεν
εξυπηρετεί απολύτως κανέναν σκοπό,

  

τουναντίον...

  

-        προκαλεί σημαντική οικονομική επιβάρυνση στον Οργανισμό,

  

-        έχει ήδη δημιουργήσει τεράστια αναστάτωση στον οικογενειακό προγραμματισμό     
δεκάδων εργαζομένων, κάτι το οποίο αποτυπώνεται στο κύμα φυγής που έχει
διαμορφωθεί στους κύκλους του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας,
και ενδεχομένως μελλοντικά στις παρεχόμενες υπηρεσίες,

  

-        παρεμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία υπηρεσιών αιχμής σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο λόγω της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης και σοβαρών εκκρεμοτήτων
με ζωτικής σημασίας ημερομηνίες για τον Οργανισμό (ολοκλήρωση κτηματολογίου,
παραχωρητήρια κ.λπ.),

  

-        χιλιάδες δικαιούχοι των παροχών του τ. ΟΕΚ αναμένεται να υποστούν μεγάλη
ταλαιπωρία.

  

Η στάση της Διοίκησης του Οργανισμού όμως αποδεικνύει ότι όλα τα παραπάνω δεν
συνιστούν σοβαρό αντικίνητρο για την απόφασή της να επισπεύσει ό,τι έχει κατά νου.

  

ΖΗΤΑΜΕ

  

Να σταματήσει άμεσα η μεταστέγαση και να ακυρωθεί ο σχετικός σχεδιασμός,

  

ώστε να εξασφαλιστούν
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η ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ,

  

η εργασιακή ειρήνη & η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών

  

στους εξυπηρετούμενους πολίτες και δικαιούχους του Οργανισμού.

  

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΛΙΜΑΚΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

  

  

        

Για το ΔΣ της Ομοσπ. Υπαλλ. ΟΑΕΔ 

  

Για το ΔΣ της ΠΟΠΟΚΠ

  
    

Ο Πρόεδρος             Ο Γ.Γραμματέας

           Γ.Μακράκης             Κ.Τηλιγάδας

  

Ο Πρόεδρος         Η Αναπ. Γ.Γραμματέας
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           Α.Κουρούκλης           Κ.Ρομποτή
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