
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ 
ΓΙΑ 5.500 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

Την Τετάρτη 27/11 πραγματοποιήσαμε κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, ενόψει της 
προγραμματισμένης, από την προηγούμενη εβδομάδα, συνάντησής μας με τον 
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων. Στην κινητοποίηση μαζί μας 
ήταν και συμβασιούχοι από το χώρο της Υγείας, οι οποίοι παλεύουν κι εκείνοι συνεχώς 
ενάντια στο καθεστώς ομηρίας των ελαστικών σχέσεων εργασίας. 

Στη συνάντηση ο Προϊστάμενος δήλωσε για άλλη μια φορά αναρμόδιος για το θέμα μας (!) 
παρά την αναλυτική ενημέρωση που του έγινε. Ακόμη, είχαμε ήδη αποστείλει στο 
Υπουργείο  επιστολές των διοικήσεων  όπου εργαζόμαστε, ενισχύοντας αυτό που όλες/οι 
ξέρουμε, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να παραδεχθεί: ότι οι εργαζόμενες/οι του Ειδικού 
Προγράμματος των 5.500 καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες όπου 
δουλεύουμε. Από πλευράς μας με απόφαση της προηγούμενης συνέλευσής μας είχαμε 
δηλώσει ξεκάθαρα πως θα παραμείνουμε έξω από το Υπουργείο μέχρις ότου 
συναντηθούμε με κάποιο μέλος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου και συνεπώς 
αρμόδιο. Επί ώρες περιμέναμε να μας δεχθεί ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, 
αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ. Μας παρέπεμψε σε νέο ραντεβού τη Δευτέρα 9 Δεκέμβρη, 
μέρα που θα διεξάγεται συνέδριο για το Brain Drain, στο οποίο θα μιλάει ο Υπουργός, με 
τον οποίο επανειλημμένα έχουμε προσπαθήσει να βρεθούμε για να μας δώσει μια επίσημη 
απάντηση.

Μετά τον εμπαιγμό στο Υπουργείο Εργασίας προχωρήσαμε σε πορεία προς τη Βουλή και 
στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε μαζική συνέλευση αγώνα, όπου αποφασίσαμε τη 
συνέχιση και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας:

-Νέα πανελλαδική κινητοποίηση τη Δευτέρα 9 Δεκέμβρη στις 14.30 έξω από το Υπουργείο 
Εργασίας ενόψει της συνάντησης με τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλούμε όλους/ες τους 
εργαζόμενους/ες να συμμετέχουν με μαζικότητα στην κινητοποίηση για να δώσουμε ένα 
ηχηρό μήνυμα. Θα ακολουθήσει συνέλευση αγώνα.

-Παρέμβαση τη Δευτέρα 9 Δεκέμβρη στις 12.00 στο Συνέδριο με θέμα «Διεπιστημονική 
Πρωτοβουλία για την ανάσχεση του Brain Drain και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της 
αγοράς εργασίας» στο ξενοδοχείο MARRIOT [Λ. Συγγρού 385]

-Συμμετοχή στην εργατική κινητοποίηση των πρωτοβάθμιων σωματείων το Σάββατο 30 
Νοέμβρη στις 12.00 στην Πλατεία Κοραή

-Παρέμβαση στο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ στις 3 Δεκέμβρη, για την κήρυξη απεργίας στις 9/12 
και τη συνδικαλιστική κάλυψη όλων των εργαζομένων σε προγράμματα ΟΑΕΔ.

Η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να πάρει την πολιτική ευθύνη για το μέλλον χιλιάδων 
συμβασιούχων. Λέει ότι θέλει να καταπολεμήσει την ανεργία και το brain drain και ενισχύει 
τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, κρατάει χιλιάδες εργαζόμενους σε αναμονή 
σε καθεστώς συνεχούς ανασφάλειας. Παρά τη μαζικότατη κινητοποίηση που 
πραγματοποιήσαμε κάτω από το Υπουργείο για άλλη μια φορά μας αρνήθηκαν συνάντηση 



με κάποιον αρμόδιο, τη στιγμή που περίπου 3.600 εργαζόμενοι/ες του προγράμματός μας 
κινδυνεύουν με απόλυση από το Γενάρη του 2020.

Είμαστε εκείνες/οι που καλύπτουμε τα κενά που δημιουργούν οι εκάστοτε κυβερνήσεις στο 
Δημόσιο με τη συνεχή υποστελέχωση και συρρίκνωσή του. Είναι γνωστές, άλλωστε οι 
δηλώσεις και της τωρινής κυβέρνησης για το μέλλον του δημόσιου τομέα, που θα 
υπολειτουργεί, χωρίς μόνιμο προσωπικό, με ακόμη περισσότερους συμβασιούχους που θα 
κινδυνεύουν συνεχώς με απόλυση και θα έχουν λιγότερα εργασιακά δικαιώματα.

Εμείς αρνούμαστε να γίνουμε κομμάτι ενός σχεδίου διάλυσης των δημόσιων υπηρεσιών 
και των εργασιακών σχέσεων. Μόνο με τους αγώνες μας μπορούμε να διεκδικήσουμε τα 
δίκαια αιτήματά μας! Καλούμε σε κοινό αγώνα όλους/ες τους/τις εργαζόμενους/ες, τα 
σωματεία, τους φορείς ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, στις απολύσεις 
συναδέλφων, για ανανέωση όλων των συμβασιούχων, για μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Δε θα υποχωρήσουμε, δε θα δεχτούμε το μέλλον της ανεργίας και της επισφάλειας. Θα 
αγωνιστούμε μέχρι τέλους!

Διεκδικούμε:

-Άμεση ανανέωση-παράταση της σύμβασής μας για χρονική διάρκεια ίση με την αρχική 
προκήρυξη [12 μήνες] για το ήδη υφιστάμενο προσωπικό.

-Να σταματήσει η πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.

-Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλες/ους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να μπει τέλος 
στις ελαστικές σχέσεις εργασίας! Ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων. Ίση αμοιβή για ίση 
εργασία με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Ίσα δικαιώματα για τις 
εργαζόμενες μητέρες και τις εγκύους.

-Στελέχωση των Υπουργείων, των δημόσιων υπηρεσιών και των δήμων με μόνιμο και 
σταθερό προσωπικό.

-Καμία απόλυση συναδέλφου/ισσας. 

-Καμία συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Καμία ιδιωτικοποίηση των δημόσιων φορέων. 
Καμία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα [ΣΔΙΤ] στους δημόσιους φορείς.

-Λεφτά για τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι για τα πλεονάσματα.

Συντονιστικό Αγώνα Εργαζομένων του Ειδικού Προγράμματος Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 
για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 22-29


