
ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΣΟΤ ΟΑΕΔ 

ΓΙΑ 5.500 ΑΝΕΡΓΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΟΤ 

Τθν Τετάρτθ 27/11 πραγματοποιιςαμε κινθτοποίθςθ ςτο Υπουργείο Εργαςίασ, ενόψει τθσ 

προγραμματιςμζνθσ, από τθν προθγοφμενθ εβδομάδα, ςυνάντθςισ μασ με τον 

Προϊςτάμενο τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων. Στθν κινθτοποίθςθ μαηί μασ 

ιταν και ςυμβαςιοφχοι από το χϊρο τθσ Υγείασ, οι οποίοι παλεφουν κι εκείνοι ςυνεχϊσ 

ενάντια ςτο κακεςτϊσ ομθρίασ των ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ.  

Στθ ςυνάντθςθ ο Προϊςτάμενοσ διλωςε για άλλθ μια φορά αναρμόδιοσ για το κζμα μασ (!) 

παρά τθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που του ζγινε. Ακόμθ, είχαμε ιδθ αποςτείλει ςτο 

Υπουργείο  επιςτολζσ των διοικιςεων  όπου εργαηόμαςτε, ενιςχφοντασ αυτό που όλεσ/οι 

ξζρουμε, αλλά θ κυβζρνθςθ αρνείται να παραδεχκεί: ότι οι εργαηόμενεσ/οι του Ειδικοφ 

Προγράμματοσ των 5.500 καλφπτουμε πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ ςτισ υπθρεςίεσ όπου 

δουλεφουμε. Από πλευράσ μασ με απόφαςθ τθσ προθγοφμενθσ ςυνζλευςισ μασ είχαμε 

δθλϊςει ξεκάκαρα πωσ κα παραμείνουμε ζξω από το Υπουργείο μζχρισ ότου 

ςυναντθκοφμε με κάποιο μζλοσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του Υπουργείου και ςυνεπϊσ 

αρμόδιο. Επί ϊρεσ περιμζναμε να μασ δεχκεί ο Διευκυντισ του Γραφείου του Υπουργοφ, 

αλλά δεν εμφανίςτθκε ποτζ. Μασ παρζπεμψε ςε νζο ραντεβοφ τθ Δευτζρα 9 Δεκζμβρθ, 

μζρα που κα διεξάγεται ςυνζδριο για το Brain Drain, ςτο οποίο κα μιλάει ο Υπουργόσ, με 

τον οποίο επανειλθμμζνα ζχουμε προςπακιςει να βρεκοφμε για να μασ δϊςει μια επίςθμθ 

απάντθςθ. 

Μετά τον εμπαιγμό ςτο Υπουργείο Εργαςίασ προχωριςαμε ςε πορεία προσ τθ Βουλι και 

ςτθ ςυνζχεια πραγματοποιιςαμε μαηικι ςυνζλευςθ αγϊνα, όπου αποφαςίςαμε τθ 

ςυνζχιςθ και κλιμάκωςθ των κινθτοποιιςεων μασ: 

-Νζα πανελλαδικι κινθτοποίθςθ τθ Δευτζρα 9 Δεκζμβρθ ςτισ 14.30 ζξω από το Τπουργείο 

Εργαςίασ ενόψει τθσ ςυνάντθςθσ με τον Τφυπουργό Εργαςίασ. Καλοφμε όλουσ/εσ τουσ 

εργαηόμενουσ/εσ να ςυμμετζχουν με μαηικότθτα ςτθν κινθτοποίθςθ για να δϊςουμε ζνα 

θχθρό μινυμα. Θα ακολουκιςει ςυνζλευςθ αγϊνα. 

-Παρζμβαςθ τθ Δευτζρα 9 Δεκζμβρθ ςτισ 12.00 ςτο υνζδριο με κζμα «Διεπιςτθμονικι 

Πρωτοβουλία για τθν ανάςχεςθ του Brain Drain και τον τεχνολογικό μεταςχθματιςμό τθσ 

αγοράσ εργαςίασ» ςτο ξενοδοχείο MARRIOT [Λ. υγγροφ 385] 

-υμμετοχι ςτθν εργατικι κινθτοποίθςθ των πρωτοβάκμιων ςωματείων το άββατο 30 

Νοζμβρθ ςτισ 12.00 ςτθν Πλατεία Κοραι 

-Παρζμβαςθ ςτο ςυνζδριο τθσ ΑΔΕΔΤ ςτισ 3 Δεκζμβρθ, για τθν κιρυξθ απεργίασ ςτισ 9/12 

και τθ ςυνδικαλιςτικι κάλυψθ όλων των εργαηομζνων ςε προγράμματα ΟΑΕΔ. 

Η κυβζρνθςθ πρζπει επιτζλουσ να πάρει τθν πολιτικι ευκφνθ για το μζλλον χιλιάδων 

ςυμβαςιοφχων. Λζει ότι κζλει να καταπολεμιςει τθν ανεργία και το brain drain και ενιςχφει 

τα προγράμματα ανακφκλωςθσ τθσ ανεργίασ, κρατάει χιλιάδεσ εργαηόμενουσ ςε αναμονι 

ςε κακεςτϊσ ςυνεχοφσ αναςφάλειασ. Παρά τθ μαηικότατθ κινθτοποίθςθ που 

πραγματοποιιςαμε κάτω από το Υπουργείο για άλλθ μια φορά μασ αρνικθκαν ςυνάντθςθ 



με κάποιον αρμόδιο, τθ ςτιγμι που περίπου 3.600 εργαηόμενοι/εσ του προγράμματόσ μασ 

κινδυνεφουν με απόλυςθ από το Γενάρθ του 2020. 

Είμαςτε εκείνεσ/οι που καλφπτουμε τα κενά που δθμιουργοφν οι εκάςτοτε κυβερνιςεισ ςτο 

Δθμόςιο με τθ ςυνεχι υποςτελζχωςθ και ςυρρίκνωςι του. Είναι γνωςτζσ, άλλωςτε οι 

δθλϊςεισ και τθσ τωρινισ κυβζρνθςθσ για το μζλλον του δθμόςιου τομζα, που κα 

υπολειτουργεί, χωρίσ μόνιμο προςωπικό, με ακόμθ περιςςότερουσ ςυμβαςιοφχουσ που κα 

κινδυνεφουν ςυνεχϊσ με απόλυςθ και κα ζχουν λιγότερα εργαςιακά δικαιϊματα. 

Εμείσ αρνοφμαςτε να γίνουμε κομμάτι ενόσ ςχεδίου διάλυςθσ των δθμόςιων υπθρεςιϊν 

και των εργαςιακϊν ςχζςεων. Μόνο με τουσ αγϊνεσ μασ μποροφμε να διεκδικιςουμε τα 

δίκαια αιτιματά μασ! Καλοφμε ςε κοινό αγϊνα όλουσ/εσ τουσ/τισ εργαηόμενουσ/εσ, τα 

ςωματεία, τουσ φορείσ ενάντια ςτισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ, ςτισ απολφςεισ 

ςυναδζλφων, για ανανζωςθ όλων των ςυμβαςιοφχων, για μόνιμθ και ςτακερι δουλειά.  

Δε κα υποχωριςουμε, δε κα δεχτοφμε το μζλλον τθσ ανεργίασ και τθσ επιςφάλειασ. Θα 

αγωνιςτοφμε μζχρι τζλουσ! 

Διεκδικοφμε: 

-Άμεςθ ανανζωςθ-παράταςθ τθσ ςφμβαςισ μασ για χρονικι διάρκεια ίςθ με τθν αρχικι 

προκιρυξθ *12 μινεσ+ για το ιδθ υφιςτάμενο προςωπικό. 

-Να ςταματιςει θ πολιτικι ανακφκλωςθσ τθσ ανεργίασ μζςω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. 

-Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλεσ/ουσ ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Να μπει τζλοσ 

ςτισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ! Ίςθ αντιμετϊπιςθ των εργαηομζνων. Ίςθ αμοιβι για ίςθ 

εργαςία με πλιρθ αςφαλιςτικά και εργαςιακά δικαιϊματα. Ίςα δικαιϊματα για τισ 

εργαηόμενεσ μθτζρεσ και τισ εγκφουσ. 

-Στελζχωςθ των Υπουργείων, των δθμόςιων υπθρεςιϊν και των διμων με μόνιμο και 

ςτακερό προςωπικό. 

-Καμία απόλυςθ ςυναδζλφου/ιςςασ.  

-Καμία ςυρρίκνωςθ του δθμόςιου τομζα. Καμία ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων φορζων. 

Καμία ςφμπραξθ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα *ΣΔΙΤ+ ςτουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

-Λεφτά για τισ ανάγκεσ των εργαηομζνων και όχι για τα πλεονάςματα. 

Συντονιςτικό Αγώνα Εργαηομζνων του Ειδικοφ Προγράμματοσ Απαςχόλθςθσ του ΟΑΕΔ 

για 5.500 άνεργουσ πτυχιοφχουσ θλικίασ 22-29 

 


