
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε- έτος ίδρυσης 2012 

 

  
Ταχ. Δ/νση: Κατεχάκη 56, Τ.Κ.: 11525 Αθήνα,  12-01-2021 
Ιστοσελίδα: www. oseade.blogspot.com Α.Π : 2 
Ε-mail: oseadelladas@gmail.com  
Τηλ.: 2132035750 - Φάξ: 2132035723 
Τηλ. Προέδρου: 6909612632 

E-mail Προέδρου: gabrielioannidis@gmail.com 

Προς:  - Μέλη μας 
           -  Όλους τους συναδέλφους  

Τηλ. Γεν. Γραμματέα: 6906696232 

E-mail Γεν. Γραμ.: margaritageo @gmail.com 
  
 

 

                   
      Κοιν.  -   ΜΜΕ, 

 
 

            
                ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΣΥΣΤΗΜΑ» ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
 

                Ως ΔΣ της ΟΣΕΑΔΕ εκφράζοντας τη θέληση των εργαζόμενων, στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις της Ελλάδας, δηλώνουμε την αντίθεσή μας στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)», που για τους διορισμούς στο δημόσιο προβλέπει 
τέτοιες διαδικασίες “φίλτρα” που οδηγούν στην πρόσληψη εργαζόμενων με κριτήριο την 
υλοποίηση της κάθε φορά αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής, με κύριο βάρος στην “αμαρτωλή” 
συνέντευξη και με άλλα μη αντικειμενικά κριτήρια και διάτρητες διαδικασίες.  

       Την ώρα που παραμένει η ουσιαστική απαγόρευση των προσλήψεων και οι μόνοι που 
έχουν προσληφθεί είναι οι μετρημένοι στα δάχτυλα επιτυχόντες των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ του 
2007, του 2008, του 2009.  Την ώρα που η κυβέρνηση αντί για τις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις, 
έχει δημιουργήσει έναν “στρατό” χιλιάδων συμβασιούχων και εργαζόμενων στα προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, νομοθετεί ένα σύστημα προσλήψεων, επιδιώκοντας το κράτος, 
να εξυπηρετεί πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των μονοπωλιακών ομίλων.  

       Γι αυτό στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θεσμοθετεί ως κριτήρια προσλήψεων τον 
πανελλαδικό διαγωνισμό και την αυξημένη συνέντευξη που αποτελούν ουσιαστικά, κριτήρια κόφτη 
και αποκλεισμού. Η δήθεν αξιοκρατία και αντικειμενικότητα που ισχυρίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ, 
δεν εξασφαλίζεται χωρίς αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια. Δεν υπάρχει με την τεράστια 
υποβάθμιση των τυπικών προσόντων, την απαξίωση των τίτλων σπουδών, με τον μηδενισμό της 
προϋπηρεσίας. Για τους εργαζόμενους η μόνη πρόταση που υπάρχει, είναι η απόσυρση αυτού του 
νομοσχεδίου που επιδιώκει προσλήψεις στο κράτος στα πλαίσια της «συναντίληψης  και 
συνεργασίας» μεταξύ του Δημοσίου και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.  

 Να γίνουν εδώ και τώρα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί ώστε να καλυφθούν όλα τα 
κενά σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες (Υπουργεία, ΑΔ, Περιφερειακή και Τοπική 
διοίκηση), με ένα αδιάβλητο σύστημα διορισμών, μόνο με μετρήσιμα και 
αντικειμενικά κριτήρια. 

 Σταματήστε τον καταιγισμό αντεργατικών - αντιλαϊκών νομοσχεδίων, 
αξιοποιώντας τους περιορισμούς της πανδημίας.  

 Όχι στο κράτος της αδικίας, των επιχειρηματικών ομίλων, με πειθαρχημένους ή 
υποταγμένους εργαζόμενους. 

Παράσταση διαμαρτυρίας, με τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων, στη Βουλή την 

Τετάρτη 13/1/2021, στις 11.00 πμ.     

                                                                                                Για το Δ.Σ. 
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