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ΡΙΥΝΟΤΝ ΣΗΝ ΑΝΔΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΜΒΑΙΟΤΥΟΤ ΥΣΤΠΩΝΣΑ ΣΟ ΓΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΑΘΔΡΗ ΓΟΤΛΔΙΑ 

 
Η Κυβέρνηση προωθεί  την «επιτροπεία» των απολύσεων  

 

πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη,  

          Πίζσ από ηνλ «θνπξληαρηό» πνπ ζεθώλνπλ ηα ζηειέρε ηεο ζπγθπβέξλεζεο 

ΥΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ γηα ην ηάρα θηιεξγαηηθό λνκνζρέδην πνπ πξνσζεί ε Υπνπξγόο θ. 

Αρηζηόγινπ, θξύβνληαη νη επηδηώμεηο ηεο λα απνζπάζνπλ ηελ αλνρή ή θαη ηε ζπλαίλεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πεξηζηνιή ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ απεξγία, ελόςεη ηεο 3
εο

 

Αμηνιόγεζεο. 

         ηελ αζέαηε πιεπξά ηεο «δίκαιηρ ανάπτςξηρ» πνπ ππόζρεηαη ζηνπο 

επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο δηαγσληδόκελε κε ηε ΝΔ, ην  ΠΑΟΚ θαη ηνλ ππόινηπν 

ζπξθεηό ησλ θνκκάησλ ηνπ επξσκνλόδξνκνπ, ηζαθίδεη θόθαια ε απιεξσζηά, ε 

εληαηηθνπνίεζε, ηα εθ πξνκειέηεο θνληθά «αηπρήκαηα» ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 

ην ηέινο ηνπ αθεγήκαηνο  ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ έμνδν από ηελ 

«επιτποπεία»,  παξακέλνπλ σο ππνζεκείσζε νη ρηιηάδεο απνιύζεηο ησλ ζπκβαζηνύρσλ 

–παξαηαζηνύρσλ ζηνπο Δήκνπο, πνπ ζηνλ αγώλα ηνπο καδί κε ηνπο κόληκνπο 

ππαιιήινπο ήξζαλ αληηκέησπνη κε όιν ην μαύπο μέτωπο (Κπβέξλεζε, Επξσπατθή 

Έλσζε, «Θεζκνί», αζηηθά θόκκαηα, πιεηνςεθία ηεο ΚΕΔΕ,  θξαηηθό κεραληζκό, 

επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο,) ην νπνίν πξνσζεί κε ζπλέπεηα θαη ζηξαηεγηθή ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο Καζαξηόηεηαο γηα λα αλνίμεη θαηλνύξγηα πεδία θεξδνθνξίαο ζηνπο 

κεγαινεξγνιάβνπο.  

Η θαζαξή καο πξόηαζε, κεηαηξνπήο όισλ  ησλ ζπκβάζεσλ από νξηζκέλνπ ζε 

ανξίζηνπ ρξόλνπ θαη ην αίηεκα γηα κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο,  βνήζεζε 

ηόζν ζηε δεκηνπξγία ηνπ θνηλνύ αγσληζηηθνύ κεηώπνπ όζν θαη ζηελ ζηήξημε θαη 

αιιειεγγύε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αγώλα  πνπ δώζακε παξά ηε ιπζζαιέα επίζεζε πνπ 

δερηήθακε. 

Με ηηο απνιύζεηο ζε κηα ζεηξά Δήκσλ (Μάλδξαο-Εηδπιιίαο, Λακίαο θιπ) 

απνθαιύθζεθε ε θνξντδία ηεο θπβέξλεζεο πνπ παλεγύξηδε όηη έθεξε  λνκνζεηηθή 

ξύζκηζε γηα κνληκνπνίεζε ελώ άθελε αλνηρηή ηελ πόξηα ησλ  καδηθώλ απνιύζεσλ θαη 

ηεο απνςίισζεο ππεξεζηώλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο. 



Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο, κε ηελ άξλεζε ησλ επηηξόπσλ λα ζεσξήζνπλ ηα  

εληάικαηα κηζζνδνζίαο  ησλ ζπκβαζηνύρσλ, είλαη απόξξνηα ηεο αληεξγαηηθήο-

αληηιατθήο  πνιηηηθήο, πνπ ζηνλ ππξήλα ηεο όρη κόλν παξακέλεη άζηρηε αιιά 

εληζρύεηαη θαζεκεξηλά από ην πινύζην νπινζηάζην ησλ κλεκνλίσλ θαη  ησλ λόκσλ 

ηνπο. 

Ο,ηη θαηαθηήζακε κε ηνπο ζθιεξνύο αγώλεο πνπ δώζακε ππεξαζπηδόκελνη ην 

δηθαίσκα ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά ηίζεηαη ππό ακθηζβήηεζε κε θάζε επθαηξία  

από ηνπο  ειεγθηηθνύο  κεραληζκνύο πνπ δηαθπιάζζνπλ ηε «λνκηκόηεηα» ηεο πνιηηηθήο 

πνπ κνηξάδεη αθεηδώο πξνλόκηα θαη θνξναπαιιαγέο ζηνπο εθνπιηζηέο θαη ηνπο 

ηξαπεδίηεο θαη θαηαδηθάδεη ζηελ αλέρεηα ζπληαμηνύρνπο θαη εξγαδνκέλνπο. 

Μπξνζηά καο βξίζθνληαη ε λέα πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα επηβάιεη ηελ 

«αμηνιόγεζε», ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έλαξμε ηνπ Εληαίνπ Μεραληζκνύ Κηλεηηθόηεηαο, 

ελώ νη πξνζιήςεηο γηα ηα επόκελα δύν έηε είλαη «παγσκέλεο» θαη ην αλζπγηεηλό ζα 

πάξεη ηε ζεηξά ηνπ γηα πεξηθνπή. 

Η ειπίδα θαη ε ιύζε βξίζθεηαη ζηνπο αγώλεο θαη ηελ αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ 

θηλήκαηνο ζε ηαμηθή θαηεύζπλζε, κε θνηλσληθή ζπκκαρία κε ηνπο 

απηναπαζρνινύκελνπο θαη ηνπο θησρνύο αγξόηεο, γηα λα αλνίμεη ν δξόκνο γηα ηελ 

εξγαηηθή-ιατθή εμνπζία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο. 

Μηα πξώηε απάληεζε ζηα ζρέδηα ηεο Κπβέξλεζεο δώζακε ζήκεξα κε 

παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηηο Υπεξεζίεο ησλ Επηηξόπσλ  Ννκνύ Μαγλεζίαο ηνπ 

Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ. 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, κόληκνπο θαη ζπκβαζηνύρνπο, από ζήκεξα  

λα  αληηδξάζνπκε καδηθά θαη ζπγθξνηεκέλα κε  ελεκεξώζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα 

ακαμνζηάζηα θαη όινπο ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, κε  παξαζηάζεηο ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο 

Υπεξεζίεο ησλ Επηηξόπσλ ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ώζηε λα κελ πεξάζνπλ νη 

απνιύζεηο θαη ε απιεξσζηά. 
  

 

ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΤΗ ΤΜΒΑΙΟΤΥΟΤ-ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ Δ 
ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 
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