
Εδϊ και δφο μινεσ οι Εργαηόμενοι του Ειδικοφ Προγράμματοσ Απαςχόλθςθσ του ΟΑΕΔ για 5.500 άνεργουσ 
πτυχιοφχουσ θλικίασ 22-29 ετϊν, βριςκόμαςτε ςε ςυνεχείσ κινθτοποιιςεισ ενόψει τθσ λιξθσ των ςυμβάςεϊν μασ. 
Μπροςτά ςτθν απόλυςθ θ απεργιακι κινθτοποίθςθ τζκθκε ωσ μονόδρομοσ για εμάσ και ζτςι, τθν Παραςκευι 10/01, 
πραγματοποιιςαμε μια διαδιλωςθ ενάντια ςτισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ, τισ απολφςεισ, τθν ανακφκλωςθ τθσ 
ανεργίασ, για τθν ανανζωςθ των ςυμβάςεων όλων των ςυμβαςιοφχων κακϊσ και για το δικαίωμα ςτθ μόνιμθ και 
ςτακερι δουλειά ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Στο πλευρό μασ ςυντάχκθκε πλικοσ κόςμου που βιϊνει τθν ίδια 
εργαςιακι επιςφάλεια και αναςφάλεια με εμάσ, κακϊσ ο αγϊνασ για τθν ανανζωςθ των ςυμβάςεϊν μασ, αφορά και 
κάκε εργαηόμενο/θ που βλζπει τα δικαιϊματά του να περιςτζλλονται. 
 

Η πορεία μασ με αφετθρία τα Προπφλαια, κατευκφνκθκε προσ το Υπουργείο Εργαςίασ όπου και αρνικθκαν ςτθν 
αντιπροςωπεία μασ να ςυναντθκεί με κάποιον αρμόδιο. Ζπειτα, ςυνεχίςαμε δυναμικά προσ τθ Βουλι και το Μζγαρο 
Μαξίμου, ζχοντασ δθλϊςει πωσ δεν κα αποχωριςουμε αν δεν μασ δεχκεί ο Διευκυντισ του Πρωκυπουργικοφ 
Γραφείου. Ωςτόςο, ο εμπαιγμόσ τθσ κυβζρνθςθσ ςυνεχίςτθκε και εκεί, κακϊσ και πάλι αρνικθκαν το διάλογο και μια 
ξεκάκαρθ απάντθςθ ςτο δίκαιο αίτθμά μασ, τθ ςτιγμι που ςε λίγεσ θμζρεσ ξεκινοφν οι πρϊτεσ απολφςεισ 
ςυναδζλφων του προγράμματόσ μασ. 
 
Η προκλθτικι πολιτικι επιλογι τθσ κυβζρνθςθσ να πετάξει ςτο δρόμο 3.650 εργαηόμενουσ του προγράμματόσ μασ θ 
οποία και επιβεβαιϊνεται από τισ μζχρι τϊρα κινιςεισ τθσ, αδιαφορϊντασ για τθν κακθμερινι προςφορά μασ ςτο 
κοινωνικό ςφνολο και εντείνοντασ τθν ιδθ αςφυκτικι κατάςταςθ υποςτελζχωςθσ των υπθρεςιϊν του δθμόςιου 
τομζα, δεν κα μείνει αναπάντθτθ. Θα βρουν απζναντί τουσ ςφςςωμθ τθν κοινωνία, κα βρουν απζναντί τουσ όλουσ 
και όλεσ εμάσ, τουσ «ανακυκλϊςιμουσ» εργαηόμενουσ, που καλφπτουμε τα κενά που οι ίδιοι δθμιοφργθςαν με τισ 
μνθμονιακζσ πολιτικζσ τουσ. Με τουσ ανυποχϊρθτουσ αγϊνεσ μασ κα ανατρζψουμε τισ πολιτικζσ τουσ και κα 
διεκδικιςουμε το μζλλον που μασ αξίηει! 
 
τισ 22/01 ξεκινάνε να λιγουν οι πρώτεσ ςυμβάςεισ των εργαηομζνων του προγράμματοσ. Αυτό ςθμαίνει πωσ τα 
πόςτα τουσ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που βρίςκονται, κα αδειάςουν αφινοντασ ςτον «αζρα» τθν εξυπθρζτθςθ και 
τθ ηωι χιλιάδων ανκρϊπων. Εργαηόμαςτε ςε υπθρεςίεσ υγείασ [Κζντρο Αιμοδοςίασ, Κζντρα Υγείασ και Πρόνοιασ κ.α.], 
αςφάλιςθσ [ΕΟΠΠΥ, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ κ.α.], ςε πολλά Υπουργεία [Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Πολιτιςμοφ, Ανάπτυξθσ, 
Τουριςμοφ κ.α.], αλλά και ςε οργανιςμοφσ όπωσ ο ΟΑΕΔ. Η κυβζρνθςθ που αφινει ακάλυπτα χιλιάδεσ κενά ςτο 
Δθμόςιο, ζρχεται να προςκζςει ακόμθ 3.650. Με τα προγράμματα ανακφκλωςθσ τθσ ανεργίασ -όπωσ είναι και το δικό 
μασ- προςπακεί να «ξεγελάςει» τόςο τουσ εργαηόμενουσ, όςο και τουσ πολίτεσ, ϊςτε να καλφψει τθν εικόνα 
κατάρρευςθσ που παρουςιάηει ο Δθμόςιοσ τομζασ. 
 
Όμωσ για ζνα πράγμα να είναι ςίγουροι: αν δεν ανακαλζςουν τθν απόφαςι τουσ για τθν απόλυςι μασ, κα γίνουμε 
ο εφιάλτθσ τουσ! Αρνοφμαςτε να ςυναινζςουμε ςε αυτι τθν πολιτικι διάλυςθσ του δθμοςίου και των εργαςιακών 
ςχζςεων και δεν κα υποχωριςουμε! Να  ποφμε «φτάνει  πια» με τθν μετανάςτευςθ του  πιο ελπιδοφόρου 
δυναμικοφ τθσ χώρασ, τθσ νεολαία τθσ, ςτο εξωτερικό! 
 
Δεν μασ αφινουν άλλθ επιλογι από το να «ςθκϊςουμε το γάντι» με τθ ςυνζχιςθ των διεκδικιςεϊν μασ. Στθ μαηικι 
ςυνζλευςθ αγϊνα που πραγματοποιιςαμε ςτισ 10/01, αποφαςίςαμε τθν κλιμάκωςθ των κινθτοποιιςεών μασ, 
ενόψει των επερχόμενων απολφςεων: 
 
Τθν Κυριακι 19/01 ςτισ 11.00 Ερμοφ με Φιλελλινων, καλοφμε όλουσ τουσ ςυμβαςιοφχουσ που είτε δουλεφουν με 
κάποιο πρόγραμμα, είτε με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου και βιϊνουν τθ ςυνεχι εργαςιακι αναςφάλεια, ςε κοινι 
κινθτοποίθςθ ενάντια ςτισ ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ, τισ απολφςεισ, για μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλεσ/ουσ. 
Τθν ίδια μζρα κα πραγματοποιθκεί απεργιακι ςυγκζντρωςθ ενάντια ςτθν κατάργθςθ τθσ κυριακάτικθσ αργίασ, 
αγϊνασ ςτον οποίο ςτεκόμαςτε αλλθλζγγυεσ/οι. 
 

Τθν Σετάρτθ 22/01 θμζρα λιξθσ των πρώτων ςυμβάςεων, κα προχωριςουμε ςε πανελλαδικι ΑΠΕΡΓΙΑ, 
απεργιακι ςυγκζντρωςθ και πορεία ςτισ 12.00 μ μ  ςτα Προπφλαια ενάντια ςτισ απολφςεισ, τισ ελαςτικζσ ςχζςεισ 
εργαςίασ, για μόνιμθ και ςτακερι δουλειά ςε δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Απεργοφν όλοι εργαηόμενοι του 
προγράμματόσ μασ, κακϊσ και οι ςυνάδελφοι/ιςςεσ [μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ] που υπάγονται ςτισ Ομοςπονδίεσ που 
ζχουν εργαηομζνουσ του προγράμματόσ μασ. Σθν Σρίτθ 21/01 προχωράμε ςε ςτάςθ εργαςίασ όλων των 
εργαηομζνων του προγράμματόσ μασ από τισ 11.00 πμ. 
 
Καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ/εσ του προγράμματοσ να προχωριςουν και ςε κατά τόπουσ δράςθσ ενθμζρωςθσ και 
αγϊνα. Καλοφμε ςωματεία, ςυλλογικότθτεσ, ομοςπονδίεσ και φορείσ να αγωνιςτοφν μαηί μασ για το δικαίωμα ςτθν 



αξιοπρεπι δουλειά με δικαιϊματα. 
 

Δε ςταματάμε, δεν υποχωροφμε, ςυνεχίηουμε και κλιμακώνουμε με όπλο μασ τθν απεργία! 
 
Διεκδικοφμε: 
 
- Άμεςθ ανανζωςθ-παράταςθ τθσ ςφμβαςισ μασ για χρονικι διάρκεια ίςθ με τθν αρχικι προκιρυξθ [12 μινεσ] για το 

ιδθ υφιςτάμενο προςωπικό. Άμεςθ αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ και ζνςθμα για όλεσ/ουσ! 
- 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! Κςθ αντιμετϊπιςθ των εργαηομζνων. Κςθ αμοιβι για ίςθ εργαςία με πλιρθ αςφαλιςτικά και εργαςιακά 
δικαιϊματα. Κςα 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



 


