Ανακοίνωςη τησ Πανελλαδικήσ Επιτροπήσ Αγϊνα Προνοιακϊν Επικουρικϊν
ςχετικά με το άρθρο 2 τησ τροπολογίασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθζςεων ςτο ςχζδιο
Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Πλαίςιο χορήγηςησ μικροχρηματοδοτήςεων, ρυθμίςεισ
χρηματοπιςτωτικοφ τομζα και άλλεσ διατάξεισ».
Προσ όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και τα Κόμματα τησ Βουλήσ.
Οι Επικουρικοί εργαηόμενοι των Κζντρων Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν
Υποκζςεων εκφράηουμε τθν αγωνία και τθν αγανάκτθςι μασ γιατί βλζπουμε να καταςτρατθγείται μζρα με τθν
μζρα το δικαίωμά μασ ςτθ δουλειά.
Εργαηόμαςτε ςε Θεραπευτιρια – Γθροκομεία, Κζντρα φιλοξενίασ ΑμεΑ και εγκαταλελειμμζνων παιδιϊν,
από 2,5 ζωσ και 6 χρόνια ςυνεχόμενα χωρίσ μζρα κενό. Καλφπτουμε τραγικά κενά ςε μόνιμο προςωπικό, πάγιεσ
και διαρκείσ ανάγκεσ, κζςεισ νευραλγικζσ για τθν προςταςία τθσ ηωισ των πιο ευαίςκθτων ομάδων του
πλθκυςμοφ.
Ακοφςαμε επίςθμεσ ευχαριςτίεσ και χειροκροτθκικαμε γιατί γίναμε «αςπίδα ηωισ» αυτϊν των
ανκρϊπων εν μζςω Κορωναϊοφ με τα πιο πενιχρά μζςα. Με ζλλειψθ μζςων προςταςίασ και ελάχιςτο
προςωπικό. Με το Υπουργείο να δθλϊνει ότι δεν υπιρξε οφτε μία απϊλεια ηωισ όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ ςτισ
πιο ευπακείσ ομάδεσ και τθν ίδια ϊρα να αφινει τουσ ςυμβαςιοφχουσ εργαηόμενουσ ςτο άγχοσ , τθν αγωνία τθσ
επόμενθσ μζρασ, τθσ απλθρωςιάσ.
Ζχουμε κάνει απεριόριςτθ υπομονι. Παλζψαμε για να μθ βρεκοφμε ςτο δρόμο, για να κρατιςουμε το
αυτονόθτο δικαίωμά μασ ςτθ δουλειά. Διεκδικιςαμε με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ μόνιμθ και ςτακερι δουλειά, τθ
μετατροπι των ςυμβάςεϊν μασ ςε αορίςτου χρόνου.
Δουλεφουμε με το άγχοσ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ. Η τελευταία εξάμηνη παράταςη λήγει ςτισ 30 Ιουνίου
2020. Το Υπουργείο Εργαςίασ διαβεβαίωνε από τον Απρίλιο ( εν μζςω Κορωναϊοφ όπου εκατοντάδεσ διατάξεισ
κατατζκθκαν και τόςεσ ΠΝΠ εκδόκθκαν ) ότι κα παρατακοφμε με νζα τροπολογία, θ οποία από τον Απρίλιο
πιγε ςτον Μάιο και από τον Μάιο ςτον Ιοφνιο, για να ψθφιςτεί ςτθ Βουλι ςτισ 30 Ιουνίου κυριολεκτικά
τελευταία μζρα.
Πωσ κα διαςφαλιςτεί ότι κα ςυνεχίςουμε χωρίσ ϊρα – μζρα κενό δεδομζνθσ και τθσ διαδικαςίασ που
πρζπει να γίνει από τα Κζντρα Πρόνοιασ μετά τθν ζκδοςθ του ΦΕΚ;
Συν το γεγονόσ ότι πρόκειται για μια παράταςθ που εξαρτάται από τα προςωρινά αποτελζςματα τθσ
προκιρυξθσ 7Κ/2019. Η προκιρυξθ 7Κ/2019 άφθςε εξ αρχισ ζξω ςυναδζλφουσ λόγω μειωμζνων κζςεων. Από
τθν ανακοίνωςθ των πινάκων για κατάκεςθ δικαιολογθτικϊν λείπει ςθμαντικόσ αρικμόσ επικουρικϊν
εργαηομζνων που κα μεγαλϊςει με τα προςωρινά αποτελζςματα. Πρακτικά θ ζκδοςθ των προςωρινϊν
αποτελεςμάτων – πικανά ςε 2 ι 3 μινεσ- κα ςθμάνει «ξαφνικό κάνατο» για όςουσ δεν είμαςτε μζςα. Σιμερα
ανακοινϊνονται, αφριο φεφγουμε, πολφ πριν τισ 31/12/2020 τθσ τροπολογίασ. Πίςω από κάκε κζςθ εργαςίασ
βρίςκεται και μία οικογζνεια.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ κατά την ψήφιςη του Νομοςχεδίου:
 Να κακοριςτεί το νομικό πλαίςιο ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ ςυνζχεια τθσ ςφμβαςισ μασ χωρίσ
μζρα κενό και χωρίσ πικανά προβλιματα ςε πλθρωμζσ.
 Να απεμπλακεί θ παράταςθ των ςυμβάςεων από τα προςωρινά αποτελζςματα τθσ 7Κ /2019. Η
παραμονι των επικουρικϊν ςυμβαςιοφχων τουλάχιςτον ωσ τα οριςτικά ζχει ξαναγίνει ςτο
παρελκόν, δίνει χρόνο ςτουσ εργαηόμενουσ και εξυπθρετεί και τα ίδια τα Κζντρα.
 Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ, οριςτικό τζλοσ ςτθν ομθρεία των ςυμβαςιοφχων
εργαηόμενων.
Κυριακι 22/6/2020

