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Α.Π. 45125  Αθήνα 21 Μαρτίου 2012

Προς: 
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
κο Γιώργο Κουτρουμάνη 
Πειραιώς 40, 10182 Αθήνα

Κοινοποίηση : 
• Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ – Μαυρομματαίων 17, 104 34 Αθήνα 
• Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΕΚ – Σολωμού 60, 104 32 Αθήνα
• Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΕΕ – Αγησιλάου 10, 102 10 Αθήνα
• ΤΕΕ – Νίκης 4, 10248 Αθήνα

Θέμα: Κατάργηση ΟΕΚ και ΟΕΕ

1. Η αιφνίδια κατάργηση των οργανισμών ΟΕΚ και ΟΕΕ αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα στο 
κοινωνικό κράτος και στις εργασιακές κατακτήσεις των εργαζομένων.
Οι οργανισμοί αυτοί επιτέλεσαν τεράστιο έργο, αναπτυξιακό και υποστήριξης, σε θέματα 
στέγασης  και  πρόνοιας  της  ελληνικής  οικογένειας  των  χαμηλότερων  εισοδημάτων.  Το 
προσωπικό  τους,  με  μεγάλη  εμπειρία  σε  διαχείριση  έργου,  μελέτες,  και  επιβλέψεις, 
περιλαμβάνει συναδέλφους μας αρχιτέκτονες, αλλά και μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων και 
προέρχεται σε μεγάλο αριθμό από αξιολόγηση μέσω ΑΣΕΠ.

2. Η  κατάργηση  των  δύο  οργανισμών  αφήνει  τεράστια  κενά  στους  σχετικούς  τομείς  και 
εκκρεμότητες που πλήττουν ποικίλες πτυχές της οικονομικής ζωής. Οι αρμοδιότητες των 
καταργημένων φορέων, κατά το σχετικό ΦΕΚ 39/2012, μεταφέρονται και θα ασκούνται από 
τον ΟΑΕΔ, ο οποίος όμως δεν μπορεί να αναλάβει νέα προγράμματα και παροχές, παρά 
καλείται αποκλειστικά να διεκπεραιώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις τους.

3. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ούτε συγκεκριμενοποιηθεί ο εκσυγχρονισμένος, αναβαθμισμένος 
ενιαίος  φορέας  Κοινωνικής  Πρόνοιας,  Προγραμμάτων  και  Παροχών,  όπως  έχει 
επανειλημμένα εξαγγελθεί μετά την απόφαση κατάργησης των δυο Οργανισμών, που θα 
ανακουφίζει μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη κοινωνικής βοήθειας.

4. Το εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων παραμένει αβέβαιο, καθώς η μεταφορά τους σε έναν 
οργανισμό  χωρίς  δυνατότητα  εκπόνησης νέων  προγραμμάτων,  μοιάζει  περισσότερο με 
προεκλογικό κατευνασμό. Δεν επιθυμεί  κανένας την παραπέρα διεύρυνση του πλήθους 
των άνεργων ή υποαπασχολούμενων επιστημόνων, ειδικότερα μηχανικών. Δεν αμφισβητεί 
κανείς  την  ανάγκη  βελτίωσης  του  κράτους  και  αυτό  δεν  επιτυγχάνεται  με  άκριτη, 
βεβιασμένη απομάκρυνση ικανών υπαλλήλων του. 

Απαιτούμε την άμεση σύσταση πρότυπου φορέα – επιτελικού οργάνου, που θα απορροφήσει το 
στελεχιακό δυναμικό, στα πλαίσια μιας σύγχρονης αναμορφωμένης δημόσιας διοίκησης.
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