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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ
ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗΣΑΗ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΑΠΑΥΟΛΖ ΚΑΗ ΚΛΔΗΝΔΗ Ο ΟΡΓΑΝΗΜΟ
ΠΟΤ ΘΑ ΤΛΟΠΟΗΔΗ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ!
Τν Υπνπξγείν Δηνηθεηηθήο κεηαξξύζκηζεο κε λνκνζρέδην πνπ θαηέζεζε ρζέο, πξνρσξά εθηόο άιισλ θαη
ζηελ θαηάξγεζε ηνπ Εζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Εξγαζίαο θαη Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ (ΕΙΕΑΔ), νξγαληζκνύ πνπ έρεη
σο αληηθείκελν θαη δξάζε ηελ αλάζρεζε ηεο αλεξγίαο, ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζέζεσλ
απαζρόιεζεο.
Ο κλεκνληαθόο παξαινγηζκόο ηεο Κπβέξλεζεο δελ έρεη ζηακαηεκό.
Από ηε κηα ν ίδηνο ν Πξσζππνπξγόο δειώλεη όηη αγσλίδεηαη θαζεκεξηλά γηα ηελ αλάθακςε θαη ηε
δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο θαη ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή εμαγγέιιεηαη ε ζύζηαζε θεληξηθνύ θπβεξλεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο, από ηελ άιιε ν Υπνπξγόο Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο καδί κε ηνλ Υπνπξγό
Εξγαζίαο, θαηαξγνύλ έλαλ από ηνπο βαζηθνύο νξγαληζκνύο (ΕΙΕΑΔ) πνπ θαιείηαη θαη κπνξεί λα πινπνηήζεη
όιεο ηηο παξαπάλσ πνιηηηθέο ζηήξημεο ηεο απαζρόιεζεο.
Καη κπνξεί, όπσο έρεη απνδείμεη λα ηηο πινπνηήζεη, ηόζν κε ηηο εξεπλεηηθέο ηνπ δξάζεηο από πςεινύ
επηπέδνπ επηζηεκνληθό πξνζσπηθό, όζν θαη κε ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηε ηερλνγλσζία ηνπ, ζηε γξήγνξε,
απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε έξγσλ απαζρόιεζεο. Δελ είλαη ηπραίν όηη όινη νη θνηλωληθνί εηαίξνη (ΓΔΔ, ΔΒ,
ΓΔΒΔΔ, ΔΔΔ) έρνπλ από ηηο 20/12/2013 κε θνηλή ηνπο επηζηνιή – παξέκβαζε λα ζπλερηζηεί ε απξόζθνπηε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕΙΕΑΔ. Ζ δνπιεηά ηνπ ΔΗΔΑΓ έρεη πάξεη ηα εύζεκα από ηνπο θνηλωληθνύο
εηαίξνπο θαη ηνπο θιαδηθνύο θνξείο.
Με ην θιείζηκν ηνπ ΕΙΕΑΔ, δελ είλαη κόλν όηη πεηηνύληαη ζηελ ρωκαηεξή ηεο αλεξγίαο, 65
εμεηδηθεπκέλνη εξγαδόκελνη, εθ ησλ νπνίσλ ην 90% ησλ νπνίσλ είλαη πςεινύ επηζηεκνληθνύ επηπέδνπ
(απόθνηηνη ΑΕΙ, κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο) θαη έρνπλ πξνζιεθζεί κέζσ ΑΣΕΠ.
Πεηηνύληαη θπξηνιεθηηθά ζην δξόκν, 120 εθαη. Δπξώ, όπνπ ηηο κέξεο απηέο απνπιεξώλνπλ 560
θιαδηθνύο θνξείο ηωλ εξγνδνηώλ, πνπ θαιύπηνπλ 13.000 επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινύλ 100.000
ζρεδόλ εξγαδόκελνπο θαη είλαη δηθαηνύρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαξζξωηηθήο πξνζαξκνγήο, ην νπνίν
απηή ηε ζηηγκή πινπνηεί ην ΔΗΔΑΓ.
Τν θιείζηκν ηνπ ΕΙΕΑΔ, ζα θέξεη λέα πεξηζζόηεξα ινπθέηα, λέεο απνιύζεηο, αθόκα κεγαιύηεξε
θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο, γηα ηα νπνία ππνηίζεηαη όηη «θόπηεηαη», ε Κπβέξλεζε.
Καινύκε ηνλ Τπνπξγό Δξγαζίαο, λα κελ κεηεμειηρζεί ζε Τπνπξγό Αλεξγίαο θαη Απνιύζεωλ, θαη
κάιηζηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ, ζπάδνληαο θάζε ξεθόξ αληεξγαηηθήο πνιηηηθήο.
Καινύκε ηελ Κπβέξλεζε, λα απνζύξεη άκεζα ην ζρεδηαδόκελν θιείζηκν ηνπ ΕΙΕΑΔ θαη λα ην εληάμεη ζηηο
δξάζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπ θπβεξλεηηθνύ Σπκβνπιίνπ Απαζρόιεζεο.
Καινύκε ηα θόκκαηα θαη ηνπο βνπιεπηέο, λα πάξνπλ μεθάζαξε ζέζε θαη λα πνπλ ΟΦΙ ζην θιείζηκν ελόο
θνξέα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ζηήξημεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.
ΣΟ Γ.. ΚΑΗ ΟΗ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ΣΟ ΔΗΔΑΓ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Παναγιώτης Κσριακούλιας (6976-435600), Ιωάννα Παπαγιάννη (6974-371769), Γεωργία
Τιτοπούλοσ (6972-126 327), Γιάννης Πασπάλας (6974-934021), Κώστας Δίελλας (6979-483456)

