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Πηηο 12 Φιεβάξε πάλσ από 140 ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ηνπ δεκνζίνπ 
πξαγκαηνπνίεζαλ έλα καδηθό, καρεηηθό ζπιιαιεηήξην πξνο ηε Βνπιή θαη 
απαίηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεώξεζε ηελ 
«άξζε θάζε Ππληαγκαηηθήο απαγόξεπζεο γηα ηελ κνληκνπνίεζε ησλ 
ζπκβαζηνύρσλ». 
Αληηπξνζσπεία ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ θαηέζεζε ζε όια ηα θόκκαηα 
πιελ ηεο λαδηζηηθήο ΣΑ ην παξαθάησ αίηεκα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάξγεζε όισλ 
ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο: 
 «Τν δηθαίωκα ζηελ εξγαζία, ζηε ζηαζεξή θαη κόληκε δνπιεηά είλαη 

αδηαπξαγκάηεπην θαη θαηνρπξωκέλν γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. Ωο εθ 
ηνύηνπ, απαιείθεηαη από ην άξζξν 103 θαη ην ζύλνιν ηνπ Σπληάγκαηνο 

θάζε δηάηαμε πνπ εκπνδίδεη ή αθπξώλεη απηό ην δηθαίωκα, πνπ απαγνξεύεη 
ηε κεηαηξνπή ηωλ ζπκβάζεωλ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. Εθεμήο, 

θαηνρπξώλεηαη δηα ηνπ Σπληάγκαηνο θαη επηβάιιεηαη ππνρξεωηηθά ζε όιεο 
ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δεκνζίνπ ε κνληκνπνίεζε όιωλ ηωλ ζπκβαζηνύρωλ». 
Ζ πξσηνθαλήο απηή ζπζπείξσζε Νκνζπνλδηώλ θαη Πσκαηείσλ ηνπ δεκνζίνπ (10 
Νκνζπνλδίεο, 127 Πσκαηεία, 7 Λνκαξρηαθά Ρκήκαηα ΑΓΔΓ, 5 Δπηηξνπέο Αγώλα 
ζπκβαζηνύρσλ) θαη ε επηηπρία ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ απνηειεί ζπλέρεηα θαη 
θιηκάθσζε ηνπ αγώλα ησλ ρηιηάδσλ κνλίκσλ θαη ζπκβαζηνύρσλ ζηνπο ΝΡΑ, ζηα 
λνζνθνκεία, ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, ζηα δαζαξρεία όιεο ηεο ρώξαο, θ.ά. 
Απνηειεί ζπλέρεηα θαη θιηκάθσζε ηνπ αγώλα ησλ ρηιηάδσλ αλαπιεξσηώλ 
εθπαηδεπηηθώλ πνπ κε ηηο πξόζθαηεο καδηθέο απεξγηαθέο ηνπο θηλεηνπνηήζεηο 
πέξαζαλ ην κήλπκα ηνπ αλππνρώξεηνπ αγώλα κέρξη ηελ ηειηθή δηθαίσζε, 
αςεθώληαο ηελ θξαηηθή βία, ηα ρεκηθά θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο θπβέξλεζεο ΠΟΗΕΑ. 
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Ζ θπβέξλεζε ΠΟΗΕΑ θέξλεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ην γεγνλόο όηη 

αξλήζεθε λα θέξεη ζηε Βνπιή γηα ςήθηζε ην παξαπάλσ αίηεκα (πξόηαζε). Δίλαη 
θαη απηόο έλαο ιόγνο ζηηο 14 Κάξηε «λα ηνπο ηαξαθνπλήζνπκε γηα ηα θαιά». 
Πηε ζπδήηεζε ζηε Βνπιή θαηά ηεο κνληκνπνίεζεο ησλ ζπκβαζηνύρσλ ηάρζεθαλ 
ζύζζσκεο νη θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο ησλ ΠΟΗΕΑ, ΛΓ, ΘΗΛΑΙ, ΞΝΡΑΚΗ, Έλσζε 
Θεληξώσλ. 
Κέζα ζε απηέο ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο νκάδεο ππάξρνπλ θαη 65 βνπιεπηέο πξώελ 
ζπλδηθαιηζηέο - δεκόζηνη ππάιιεινη (44 ηνπ ΠΟΗΕΑ, 11 ηεο ΛΓ, 10 ηνπ ΘΗΛΑΙ), 
πνπ θαηαςήθηζαλ ηελ κνληκνπνίεζε ησλ πξώελ ζπλαδέιθσλ ηνπο, αλνίγνληαο έηζη 
ην δξόκν γηα ηελ απόιπζή ηνπο. Κάιηζηα, θάπνηνη από απηνύο σο αληηπνιηηεπόκελνη 
βνπιεπηέο, είραλ θαηαζέζεη θη εξσηήζεηο ζηε Βνπιή γηα ηε κνληκνπνίεζε ησλ 
ζπκβαζηνύρσλ (κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεώλ ηνπο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ). Κηιάκε γηα 
ηέηνηα θνξντδία, γηα ηέηνηεο αζιηόηεηεο!!!  
Γειώλνπκε πσο κε όινπο απηνύο, σο εξγαδόκελνη θαη ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζα 
έρνπκε αλνηρηνύο ινγαξηαζκνύο. 
Πε θάζε πεξίπησζε ε ζεκαληηθή απηή ζπζπείξσζε Νκνζπνλδηώλ θαη Πσκαηείσλ ηνπ 
δεκνζίνπ γηα ην δηθαίσκα όισλ ζηε ζηαζεξή θαη κόληκε δνπιεηά απνηειεί κηα θαιή 
βάζε γηα ηελ παξαπέξα ζπλέρηζε ηνπ αγώλα. 
Όινη απηνί πνπ ερζξεύνληαη ην απηνλόεην δηθαίσκά καο ζηε κόληκε δνπιεηά λα 
μέξνπλ θαιά όηη δελ «ζα ηνπο αθήζνπκε ζε ρισξό θιαξί».  
 

Θα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα κε ζπγθεθξηκέλα βήκαηα θαη πξσηνβνπιίεο κέρξη ηελ 
ηειηθή δηθαίσζε, κέρξη ηελ ηειηθή λίθε. 

 
  

 

 

 

 


