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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να λάβει μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων 

με τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ στους Δήμους και στις 

Περιφέρειες. Στερεί στους εργαζόμενους αυτούς το δικαίωμα λήψης των αδειών «ειδικού 

σκοπού» ή ένταξής τους στις «ευπαθείς» ομάδες, ακόμα και τη δυνατότητα να ενταχθούν στις 

βάρδιες που είναι οι συνάδελφοι τους για να μην παρατηρείται συνωστισμός στους χώρους 

δουλειάς. Στερεί δηλαδή στους εργαζόμενους αυτούς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας που η 

ίδια έχει επιβάλει, με την αιτιολογία ότι απασχολούνται σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα και δεν τους συνδέει εξαρτημένη εργασία με τους επιβλέποντες φορείς.     

Αυτό που δηλώνει με τη στάση της είναι ότι ένα πρόγραμμα της Ε.Ε. και του κράτους 

δεν μπορεί να προσφέρει στους εργαζόμενους καμία προστασία από την πανδημία του 

κορονοϊού! Ότι δεν της καίγεται καρφί τι θα κάνουν οι μητέρες τα παιδιά τους και ότι δε την 

ενδιαφέρει η υγεία των καρκινοπαθών εργαζομένων και των άλλων ευπαθών ομάδων! Και για 

Μέσα Ατομικής Προστασίας ούτε λόγος να γίνεται όπως και στους υπόλοιπους συναδέλφους 

Μόνιμους και Αορίστου. 

Καμία έκπληξη πρέπει να προκαλεί και η ταχύτατη αντίδραση του Υπουργείου Εργασίας. Σε 

λιγότερο από 2 ώρες (!!!) απάντησαν αρνητικά στο ερώτημα του Δήμου Περάματος. Όταν για 

να απαντήσουν, όταν και αν απαντούν, σε αιτήματα των σωματείων και των εργατών θέλουν 

πάνω από 2 μήνες … Δικαίως το ταξικό κίνημα έχει μετονομάσει το Υπουργείο Εργασίας σε 

Υπουργείο Εργοδοσίας. 

Την ευθύνη για τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων σε αυτά τα προγράμματα, που 

αξιοποιούνται από όλες τις κυβερνήσεις για να χτυπηθούν ακόμα και τα στοιχειώδη εργατικά 

δικαιώματα με απαράδεκτους διαχωρισμούς στους όρους αμοιβής και εργασίας, την φέρνουν 

όλες οι κυβερνήσεις που τα υλοποίησαν. Σήμερα αναδεικνύεται ξεκάθαρα η σαπίλα του 

συστήματος που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ανθρώπινες ζωές, που δεν θέλει να 

προσφέρει ένα στοιχειώδες πλέγμα προστασίας στους πιο αδύναμους. Δεν θα μείνουμε 

σιωπηλοί:    

Απαιτούμε: 

Τώρα όλοι οι συνάδελφοι ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας να έχουν τα ίδια δικαιώματα με 

τους υπόλοιπους συναδέλφους σε όλων των ειδών τις άδειες και του «ειδικού σκοπού» 

και να έχουν όλοι τους Μέσα Προστασίας.  
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