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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΑΕΔ: ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ  

ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  
 

Την εβδομάδα αυτή συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή με fast track διαδικασίες 
ακόμα μια απαράδεκτη αντιμεταρρύθμιση του Υπ. Εργασίας Κ. Χατζηδάκη. Με το 
ψευδεπίγραφο τίτλο «Δουλειές ξανά», η κυβερνητική πολιτική που ασκείται, 
καταργεί το εργατικό και κοινωνικό πρόσημο του ΟΑΕΔ, του οποίου η βασική 
αποστολή είναι η προστασία των ανέργων, η χορήγηση επιδόματος ανεργίας και μιας 
σειράς άλλων παροχών στην πιο ευάλωτη κατηγορία της κοινωνίας μας.  

Το γεγονός και μόνο ότι το όνομα «ΟΑΕΔ» που εδώ και δεκαετίες είναι γνωστό σε 
όλους τους πολίτες για αυτόν του ρόλο, καταργείται και μετατρέπεται σε μια Δημόσια 
Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), της οποίας ο ρόλος θα είναι δήθεν η προώθηση της 
απασχόλησης και όχι η προστασία των ανέργων τα λέει όλα. 

Για το σκοπό αυτό, προχωρά σε τιμωρητικές ρυθμίσεις στοχοποιώντας τους ίδιους 
τους άνεργους ως «αγέραστους» που παραμένουν στα Μητρώα του Οργανισμού για να 
απολαμβάνουν επιδόματα και παροχές, λες και δεν τα έχουν ανάγκη και ας είναι πολύ 
λίγα σε σχέση με τις ανάγκες των ανθρώπων που έχουν υποστεί απολύσεις και δεν 
μπορούν να βρουν δουλειά, σε περίοδο δυσθεώρητης ακρίβειας, στα είδη πρώτης 
ανάγκης και στην ενέργεια, διαμορφώνοντας ένα δυσβάσταχτο κόστος ζωής. Το οποίο 
επιφορτίζεται  με τη φοροληστρική πολιτική που ασκείται διαμέσου του υψηλού ΦΠΑ και 
του φόρου καυσίμου.  

Ο Υπ. Εργασίας αναδεικνύει ορισμένες ελάχιστες παραβατικές περιπτώσεις, με στόχο 
να δημιουργήσει το αναγκαίο επικοινωνιακό κλίμα, έτσι ώστε να προβεί στη συνέχεια σε 
μαζική διαγραφή ανέργων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ για να δείξει δήθεν μείωση της 
ανεργίας.  

Ταυτόχρονα ακυρώνει τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, εργαζομένων και 
εργοδοτών, οι οποίοι αποτελούν τους χρηματοδότες του οργανισμού, ακυρώνει τον 
κοινωνικό έλεγχο του φορέα και του προσδίδει τεχνοκρατικά κριτήρια, με την 
επάνδρωσή του από τεχνοκράτες και golden boys.  

Και σα μην έφθαναν τα παραπάνω, διαμορφώνει έναν φορέα της δια βίου κατάρτισης 
των εργαζομένων, χρηματοδοτώντας τα ΙΕΚ και τα ΚΕΚ, μοιράζοντας πάνω από 1,5 δις 
την επόμενη 4ετία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έτσι, αποπροσανατολίζει τον χαρακτήρα 
του οργανισμού που ήταν η ανάπτυξη με επίκεντρο την εργασία.  

Τέλος, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ σέρνει στα Δικαστήρια την Ομοσπονδία Εργαζομένων 
του Οργανισμού προκειμένου να κηρύξει την απεργία τους στις 12 Απρίλη ως παράνομη 
και καταχρηστική, ζητώντας μάλιστα να καταβάλει η Ομοσπονδία το ποσό των 10 
χιλιάδων ευρώ και τα μέλη της Διοίκησης της Ομοσπονδίας 5 χιλιάδες ευρώ, σε 
περίπτωση παραβίασης της απόφασης!!!  

Η ΟΙΥΕ μαζί με τα συνδικάτα διεκδικεί τη στήριξη και αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, του 
οποίου η αποστολή είναι η κοινωνική προστασία των ανέργων. Συμπαραστεκόμαστε στο  
δίκαιο αγώνα των συναδέλφων εργαζομένων στον Οργανισμό και θα αγωνιστούμε για 
την επαναφορά του ΟΑΕΔ και του κοινωνικού του ρόλου.  

 

Για την ΟΙΥΕ 
 


