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Αθήνα, 11.03.2019 
 

 

 

Άρση κάθε συνταγματικής απαγόρευσης! Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων!  

Όλοι και όλες στην στάση εργασίας από τις 12μ. μέχρι το τέλος του ωραρίου. 

Όλοι και όλες στο νέο Πανδημοσιοϋπαλληλικό συλλαλητήριο 

 Πέμπτη 14 Μάρτη, 12.30μ.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη Βουλή 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η ΟΔΠΤΕ συμμετείχε στο μαζικό, μαχητικό συλλαλητήριο που πραγματοποίησαν στις 12 Φλεβάρη 

πάνω από 140 συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου, απαιτώντας κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση την «άρση κάθε Συνταγματικής απαγόρευσης για την 

μονιμοποίηση των συμβασιούχων». 

Αντιπροσωπεία των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατέθεσε σε όλα τα κόμματα πλην της ναζιστικής 

ΧΑ το παρακάτω αίτημα σε συνδυασμό με την κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας: 

 «Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και 

κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το 

σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που 

απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου. Εφεξής, κατοχυρώνεται δια του 

Συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση 

όλων των συμβασιούχων». 

Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για το γεγονός ότι αρνήθηκε να φέρει στη Βουλή για 

ψήφιση το παραπάνω αίτημα. Αλλά και οι κοινοβουλευτικές ομάδες των ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, 

ΠΟΤΑΜΙ, Ένωση Κεντρώων τάχθηκαν σύσσωμες κατά της μονιμοποίησης των συμβασιούχων. Μέσα 

σε αυτές τις κοινοβουλευτικές ομάδες υπάρχουν και 65 βουλευτές πρώην συνδικαλιστές - δημόσιοι 

υπάλληλοι (44 του ΣΥΡΙΖΑ, 11 της ΝΔ, 10 του ΚΙΝΑΛ), που καταψήφισαν την μονιμοποίηση των 

πρώην συναδέλφων τους, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την απόλυσή τους. Μάλιστα, κάποιοι από 

αυτούς ως αντιπολιτευόμενοι βουλευτές, είχαν καταθέσει κι ερωτήσεις στη Βουλή για τη 

μονιμοποίηση των συμβασιούχων (μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου).  

Πρέπει να πάρουν δυναμική απάντηση στις 14 Μάρτη! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε το απαράδεκτο καθεστώς των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, με 

το οποίο απασχολούνται οι συμβασιούχοι. Δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε ένας πολύ μεγάλος 

αριθμός εργαζομένων, οι περισσότεροι επί πολλά χρόνια, να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δουλεύοντας σε αυτό το καθεστώς ομηρίας κι εργασιακής 

ανασφάλειας.  

Να μην αφήσουμε «σε χλωρό κλαρί» όλους αυτούς που εχθρεύονται το αυτονόητο δικαίωμά μας 

στη μόνιμη και σταθερή δουλειά! 
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Οι Σύλλογοι να μπουν μπροστά για την συνέχιση του αγώνα για μετατροπή των συμβάσεων σε 

αορίστου, για ενιαία μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας στα ιδρύματα, για την κατάργηση των 

ελαστικών μορφών εργασίας! Κανένας Σύλλογος να μην μπει στη διαδικασία να ορίζει κριτήρια, να 

διαλέξει ποιος θ’ απολυθεί και ποιος θα προσληφθεί!  

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με συγκεκριμένα βήματα και πρωτοβουλίες μέχρι να δικαιωθεί το 

αίτημά μας! 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

 

      Ο  Πρόεδρος                        H Γενική Γραμματέας 

                                                             

 

 

 

 

Σάββας Παπαδόπουλος                          Νίκη Χρονοπούλου 

 


