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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
              κ. Υπουργέ, 

 

Από τον Ιανουάριο του  2019, άρχισαν να έρχονται στην Υπηρεσία μας 

(ΕΤΕΑΕΠ), οι οποία υπάγεται στην αρμοδιότητά σας, εργαζόμενοι μέσω του «Ειδικού 

Προγράμματος των 5500 πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών 

Ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών σε Υπουργεία και Εποπτευόμενους Φορείς», έπειτα 

από δημόσια πρόσκληση που διενήργησε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ). 

 Στόχος του εν λόγω προγράμματος αποτελεί η αντιμετώπιση της ανεργίας σε 

συνθήκες οικονομικής κρίσης και η ανάσχεση του φαινομένου της διαρροής του 

υψηλά καταρτισμένου και εκπαιδευμένου επιστημονικού δυναμικού σε άλλες χώρες, 

γεγονός που  οδηγεί στην αφαίμαξη απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού στην 

απασχόληση και την ελληνική οικονομία γενικότερα. 

Η γενική εικόνα των δημοσίων φορέων και ιδιαίτερα των φορέων κοινωνικής 

ασφάλισης, όπως είναι το ΕΤΕΑΕΠ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη προσωπικού, το 

δυσανάλογο φόρτο εργασίας, τις συνεχείς μετακινήσεις του υφιστάμενου προσωπικού 

και την  ανάγκη για περαιτέρω εκσυγχρονισμό και ψηφιοποίηση των υφιστάμενων 

συστημάτων και διαδικασιών.  Η ένταξη μέσω του ανωτέρω προγράμματος στο 

ΕΤΕΑΕΠ, συντέλεσε και συντελεί συμπληρωματικά με την εργασία του μόνιμου 

προσωπικού, στον μετριασμό των παραπάνω ζητημάτων και συμβάλλει ουσιαστικά 

μέσω της καθημερινής, αδιάλειπτης και ζωτικής σημασίας εργασίας τους στην 

εύρυθμη και ομαλή λειτουργία, όσο το δυνατό στις υπάρχουσες δυσμενείς συνθήκες. 

Πέραν του μικρού χρονικού διαστήματος που διατέθηκε στην εκπαίδευση τους 

αναφορικά με το αντικείμενο εργασίας τους, οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν να αποδίδουν 

σύντομα, αυξάνοντας  και οδηγώντας τον φορέα μας σε περαιτέρω παραγωγικότητα 

και αποτελεσματικότητα. Για τον λόγο αυτό, καθώς επίσης και για το γεγονός πως η 

κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας για τους 



ασφαλισμένους και συνταξιούχους, η αποχώρηση των συγκεκριμένων εργαζομένων 

από την υπηρεσίας μας, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλους τους τομείς 

των εργασιών μας. 

Η εργασία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα που πρέπει να προστατεύεται 

από το Κράτος , το οποίο με τη σειρά του πρέπει να μεριμνά για τη δημιουργία των 

συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές. 

ώπου(στην. 

Κατόπιν των παραπάνω το Διοικητικού Συμβούλιο μας στην συνεδρίασή του 

στις 26/11/2019 αποφάσισε ομόφωνα  να στηρίξει το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων 

που εργάζονται στο ΕΤΕΑΕΠ μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και ζητάμε την 

παραμονή τους στο Ταμείο καθόσον καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 

 

 

                                                                  

 

 

 


