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Η Οκνζπνλδία Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηεξίδεη ην δίθαην αγώλα 

ησλ 15.000 ζπκβαζηνύρσλ ζηελ θαζαξηόηεηα θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο ησλ ΟΤΑ πνπ 

δηεθδηθνύλ ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο, ην δηθαίσκά ηνπο ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά. 

Φηάλεη πηα ε θνξντδία θαη ν εκπαηγκόο ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη απαξάδεθηε ε απόθαζε ηνπ 

Διεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ πνπ νδεγεί ζηελ απόιπζε ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο ζε λεπξαιγηθέο 

ππεξεζίεο ησλ δήκσλ, ελώ κέλεη λα αησξείηαη ε απεηιή ηεο κε πιεξσκήο αθόκε θαη απηώλ 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηνπο. Η θπβέξλεζε πξνηείλεη σο κέηξν ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από 

2κελα θαη ε ΝΓ αλαθνηλώλεη "πιεξώζηε ηνπο θαη απνιύζηε ηνπο".  

Τελ ίδηα ώξα, ε πιεηνςεθία ηεο ΚΔΓΔ γηα κηα αθόκε θνξά, ζπλερίδεη ην παηρλίδη ηνπ 

απνπξνζαλαηνιηζκνύ θαη ησλ ςεύηηθσλ εληππώζεσλ θαη κάιηζηα ηε κέξα πνπ 

θνξπθώλνληαη νη θηλεηνπνηήζεηο ησλ ζπλδηθάησλ. Θεσξεί ηνπο δεκάξρνπο πνπ απέιπζαλ 

ηνπο ζπκβαζηνύρνπο δηθαησκέλνπο (!). Δίλαη θαλεξό όηη θπβέξλεζε θαη πιεηνςεθία ηεο 

ΚΔΓΔ ζέινπλ λα παξαδώζνπλ ηελ θαζαξηόηεηα, ηνλ ειεθηξνθσηηζκό θαη ην πξάζηλν ζηνπο 

κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο! 

Απαηηνύκε από ηελ θπβέξλεζε λα θέξεη ακέζσο ζηε Βνπιή ηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε πνπ 

θαηέζεζαλ ζπλδηθάηα θαη επηηξνπέο Αγώλα ζπκβαζηνύρσλ από όιε ηελ Διιάδα γηα άκεζε 

κεηαηξνπή όισλ ησλ ζπκβάζεσλ από νξηζκέλνπ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

Σηεξίδνπκε ηνλ αγώλα θαη ηα αηηήκαηά ηνπο. Με ηνλ αγώλα απηό θαη ηελ αιιειεγγύε όισλ 

καο, κπνξνύκε λα ηνπο ραιάζνπκε ηα ζρέδηα.  

Γελ μερλάκε όηη θαη νη πεξηζζόηεξνη από καο, σο ζπκβαζηνύρνη μεθηλήζακε πξηλ 

κνληκνπνηεζνύκε. Γελ μερλάκε ηνλ ηεξάζηην αξηζκό ησλ ζπκβαζηνύρσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα κε όιν θαη ρεηξόηεξνπο όξνπο εξγαζίαο, κε ην θόβν ηεο απόιπζεο 

ζπλερώο λα θξέκεηαη πάλσ από ην θεθάιη ηνπο. Έλαο εξγαζηαθόο κεζαίσλαο κε 
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εξγαδόκελνπο ζηελ νκεξία θαη ζηελ αλαζθάιεηα, θηελνύο θαη επέιηθηνπο γηα ηηο απαηηήζεηο 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο.  

Όινη καδί αλεμάξηεηα από ζρέζε εξγαζίαο, δελ θάλνπκε βήκα πίζσ από ην δηθαίσκα ζηε 

κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο, από ην δηθαίσκα γηα δσή κε αμηνπξέπεηα.  

Παξάλνκν θαη αληηζπληαγκαηηθό δελ είλαη ην δηθαίσκα ζηελ πιήξε θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα 

όινπο, αιιά απηνί πνπ ην θαηαπαηνύλ.  

Καινύκε ηα Γεκνηηθά Σπκβνύιηα όισλ ησλ δήκσλ λα κελ πξνρσξήζνπλ ζε θακία απόιπζε 

ζπκβαζηνύρσλ θαη λα ζηεξίμνπλ ην αίηεκά ηνπο γηα κεηαηξνπή όισλ ησλ ζπκβάζεσλ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζε ανξίζηνπ. 
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