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18ο Ενημερωτικό 
 
 

Στηρίζουμε τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων                          

στα Προγράμματα του ΟΑΕΔ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ 

Στηρίζουμε τους εργαζόμενους που αγωνίζονται ενάντια στις απολύσεις, για τη δουλειά και τα 

δικαιώματά τους. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο «Ειδικό Προγράμματος 

Απασχόλησης του ΟΑΕΔ για 5500 άνεργους πτυχιούχους ηλικίας 22-29 ετών» και απαιτούμε 

μαζί τους και με την Πανελλαδική απεργία τους στις 10-1-2020 να σταματήσουν οι ελαστικές 

σχέσεις εργασίας και η πολιτική ανακύκλωσης της ανεργίας. 

Όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις κάνουν «πλάτες» στους επιχειρηματικούς ομίλους, που αξιοποιούν την 

ανεργία για να ρίχνουν μισθούς και μεροκάματα, να τσαλαπατούν δικαιώματα, να μειώνουν τις απαιτήσεις 

των εργαζομένων. Χρόνια τώρα και με κρίση και με ανάπτυξη, το δικαίωμα στη δουλειά «σκοντάφτει» στις 

συμπληγάδες της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στις μειωμένες δαπάνες για υγεία, παιδεία, κοινωνικές 

υπηρεσίες κλπ. Παραμένουν και στην μεταμνημονιακή «κανονικότητα» της κυβέρνησης της ΝΔ σήμερα και 

του ΣΥΡΙΖΑ χθες, οι επιλογές συνέχισης της «απαγόρευσης» των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 

ενίσχυσης των ελαστικών σχέσεων εργασίας «χαρίζοντας» μισοδουλειά και μισοζωή σε χιλιάδες 

συμβασιούχους, «αναπληρωτές», «ωρομίσθιους», «επικουρικούς», «κοινωφελήτες» κ.ά.   

Το «νήμα» που διαπερνά την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης και των κομμάτων που στηρίζουν 

την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων συνδέεται με την καταστολή και 

τον περιορισμό των κοινωνικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, των αγώνων του λαού, των 

κινητοποιήσεων και των διαδηλώσεων, με το παραπέρα χτύπημα της κοινωνικής ασφάλισης και την 

φοροληστεία του λαού.    Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε: 

 Καμιά απόλυση. 12μηνη ανανέωση των συμβάσεων των συνάδελφων συμβασιούχων όλων 

των προγραμμάτων. Μισθό και δικαιώματα ίδια με τους μόνιμους υπαλλήλους. 

 Να σταματήσει η ανακύκλωση της ανεργίας μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του δημοσίου. Μετατροπή των 

συμβάσεων, σε αορίστου χρόνου, για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Άρση  όλων 

των νομικών περιορισμών, για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. 

 Σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων, των εκχωρήσεων, των ΣΔΙΤ και της λειτουργίας του 

δημόσιου τομέα με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Λεφτά για τις ανάγκες των εργαζομένων κι όχι για τα «πλεονάσματα» και του ΝΑΤΟ τα 

«σφαγεία».       

Για το Δ.Σ. 
          Η  Πρόεδρος              Ο Γ. Γραμματέας 

          Δριμάλα Θεοδώρα                     Κοπριτέλης Απόστολος 

              ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 
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