
ΠΑΝΑΣΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΤΜΒΑΙΟΤΧΩΝ 

                                                    ΑΘΗΝΑ 30-6-2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΗ ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΚΗΡΤΞΕ  

ΣΟ ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΟΣΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗ ΣΡΙΣΗ  

ΣΙ 3 ΣΟΤ ΙΟΤΛΗ ΑΠΟ ΣΙ 12:00 ΣΟ ΜΕΗΜΕΡΙ  

ΜΕΧΡΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΒΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  

ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ  

ΣΙ 12:30 ΜΠΡΟΣΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 

Συνάδελφοι ςυμβαςιοφχοι και με οποιαδιποτε μορφι ελαςτικισ εργαςίασ 

ξαναβγαίνουμε ςτο δρόμο του αγϊνα και τθσ διεκδίκθςθσ.Η κυβζρνθςθ εξακολουκεί 

να μασ κοροϊδεφει. Κακθμερινά επιβεβαιωνόμαςτε ότι το μεγαλφτερο μζροσ των 

ςυναδζλφων ςυμβαςιοφχων πετιόμαςτε ςτθν ανεργία. Είναι γελαςμζνοι αν νομίηουν 

ότι ξεμπερδζψανε μαηί μασ. Δεν είμαςτε ανακυκλϊςιμα υλικά και τϊρα που ιρκαν οι 

ςυνάδελφοι μζςα από τθ 3Κ εμείσ κα πρζπει να περάςουμε ςτθν ανεργία.Κανζνασ και 

για κανζναν λόγο δεν κα παίξει με τθν αξιοπρζπεια τθ δικι μασ και των οικογενειϊν 

μασ για τα κζρδθ μιασ χοφφτασ ανκρϊπων. 

Γνωρίηουν πολφ καλά ότι τα κενά ςτουσ διμουσ εξακολουκοφν να είναι τεράςτια και 

οι ςυνάδελφοι που προςλιφκθκαν μζςα από τουσ προςωρινοφσ πίνακεσ από τθ 

τελευταία προκιρυξθ αλλά και αυτοί που κα ζρκουν με τουσ οριςτικοφσ πίνακεσ ςε 

καμιά περίπτωςθ δεν καλφπτουν τα τεράςτια κενά των διμων. Δικοί μασ ςυνάδελφοι 

ιταν αυτοί που άφθςαν τθ τελευταία τουσ πνοι ςτο ςκαλοπάτι του 

απορριμματοφόρου. 

Η ςυγκυβζρνθςθ ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μαηί με τθ πλειοψθφία των δθμάρχων υλοποιοφν μζχρι 

κεραίασ τθ πολιτικι τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ και τισ απαιτιςεισ του ΣΕΒ που κζλουν 

τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ,και όχι μόνο να αποδεκατίηονται από προςωπικό με 

ςκοπό να περάςουν ςτο μζλλον ςτα χζρια των εργολάβων προκειμζνου να 

ικανοποιιςουν τθ κερδοφορία τουσ. 

Ο αγϊνασ για το Δικαίωμα ςτθ Μόνιμθ και Στακερι δουλειά μασ αφορά όλουσ. 

Καλοφμε όλεσ τισ επιτροπζσ των διμων άμεςα να ενθμερϊςουν όλουσ τουσ 

ςυναδζλφουσ ςυμβαςιοφχουσ αλλά και να πάρουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν 

επιτυχία και τθσ ΣΤΑΣΗΣ αλλά και τθσ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.  

Απαιτοφμε να φζρει τώρα η κυβζρνηςη νομοθετική ρφθμιςη που θα μετατρζπει 

όλεσ τισ ςυμβάςεισ από Οριςμζνου Χρόνου ςε Αορίςτου χωρίσ όρουσ και 

προχποθζςεισ. Ασ το πάρουν χαμπάρι. Από αυτό το αίτημα δεν κάνουμε βήμα 

πίςω.  


