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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

η  κατάρρευση  των  διεθνών  οικονομιών  έχει  οδηγήσει,  όπως  όλοι 
βιώνουμε, την ελληνική κοινωνία σε οικονομική ύφεση και τον πολίτη σε 
εσωστρέφεια  και  μαρασμό.  Το μεγάλο και μόνιμο πρόβλημα του τόπου 
μας,  η  ανεργία,  παίρνει  ανεξέλεγκτες  διαστάσεις  δημιουργώντας 
εκρηκτικές συνθήκες και οδηγεί στην διάρρηξη του κοινωνικού ιστού . Τα 
οικονομικά συμφέροντα που τα τελευταία χρόνια αποκόμισαν υπέρογκα 
κέρδη,  θέλουν ακόμη και τώρα να τα αυξήσουν μειώνοντας το κόστος 
παραγωγής απολύοντας εργαζόμενους .

Στο ίδιο μήκος κύματος συντάσσεται και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟ. 
Προβάλει ανυπόστατα προσχώματα για να μην καταβάλει δεδουλευμένα 
και  υποχρηματοδοτεί  τις  υπηρεσίες  με  αποτέλεσμα  τη  δυσλειτουργία 
τους. Επίσης εκμεταλλεύεται τους εργαζόμενους και τις προσωπικές τους 
οικονομίες σε μετακινήσεις εκτός έδρας, εξακολουθώντας πεισματικά να 
μην αποδίδει τα οφειλόμενα και τις αποζημιώσεις.

Σήμερα δεν φαίνεται ικανή να δώσει πειστικές απαντήσεις στο πρόβλημα 
των συμβασιούχων, των εργαζόμενων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες και που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αλυσίδας παραγωγής 
του πολιτιστικού αγαθού, αυτών  που επί χρόνια βρίσκονται σε ομηρία.

Δυστυχώς  η  πολιτική  ηγεσία,  κατώτερη  πλέον  των  περιστάσεων,  δε 
συμμορφώνεται  με  τις  δικαστικές  αποφάσεις,  αρέσκεται  στην 
εκμετάλλευση  απλήρωτων  εργαζομένων  και  φυσικά  αρνείται  να  πάρει 
πρωτοβουλίες ώστε να καλύψει τα σοβαρά κενά στις οργανικές θέσεις.

Τέτοιου είδους συμπεριφορές δείχνουν έλλειψη πολιτικής βούλησης και 
συνεπώς ατολμία.

Η μοναδική απάντηση στο πρόβλημα είναι προφανής και συγκεκριμένη και 
απαιτεί την αυτονόητη λογική  :

Νομοθετική  ρύθμιση  για  την  μετατροπή  των  συμβάσεων  ορισμένου 
χρόνου και των ασφαλιστικών μέτρων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου με 
την ταυτόχρονη κατάργηση του 24μήνου του ΠΔ 164/2004 για όλες τις 
ειδικότητες στο ΥΠΠΟ.

Η ΠΕΣΑ στέκεται στο πλευρό των εκτάκτων υπαλλήλων του ΥΠΠΟ και 
στηρίζει τον αγώνα τους για την μονιμοποίησή τους.
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