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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
 
Εµείς που υπογράφουµε αυτό το κείµενο 

1. Παρακολουθούµε µε θλίψη το τελευταίο διάστηµα στις τηλεοράσεις και 
τις εφηµερίδες, στους χώρους εργασίας µας και στις γειτονιές µας, τη 
δραµατική κατάσταση και την αγωνία χιλιάδων συµπολιτών µας που 
µάθαµε να λέµε «συµβασιούχους». 

2. Θυµόµαστε πως εδώ και χρόνια το φαινόµενο των «συµβασιούχων» 
απασχολεί το σύνολο της κοινωνίας µας, αφού κάθε οικογένεια είχε η 
έχει ένα ή και περισσότερα µέλη της σε αυτήν την απαράδεκτη 
«εργασιακή» κατάσταση οµηρίας.  

3. Μαθαίνουµε σιγά σιγά για την απίστευτη ποικιλία µορφών εργασίας 
που εφευρίσκονται  από διάφορους φορείς του δηµοσίου και 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (συµβασιούχοι έργου, ορισµένου χρόνου, 8µηνήτες, 
4µηνήτες, ωροµίσθιοι, ηµεροµίσθιοι, ενοικιαζόµενοι κλπ), για να 
καλύψουν στην πραγµατικότητα τις πάγιες ανάγκες τους σε 
προσωπικό όλων των κατηγοριών.  

4. Τροµάζουµε µε τις αποκαλύψεις και τις απαράδεκτες συνθήκες 
εργασίας χιλιάδων συµβασιούχων: χαµηλότεροι µισθοί από το τακτικό 
προσωπικό, µη καταβολή πολλών επιδοµάτων, απλήρωτες 
υπερωρίες, απουσία ασφάλισης και, πάνω απ’ όλα, το συνεχή φόβο 
για την ανανέωση ή µη της σύµβασης.  

5. Ξέρουµε πως για το ζήτηµα αυτό, που προκαλεί πάντοτε εντάσεις και 
αντιπαραθέσεις των κοµµάτων, επιχειρήθηκαν κατά καιρούς διάφορες 
νοµοθετικές λύσεις, οι οποίες ποτέ δεν χτύπησαν το κακό στη ρίζα του. 

6. ∆ιαπιστώνουµε µε λύπη πως, ούτε η σηµερινή Κυβέρνηση µε το Π.∆. 
Παυλόπουλου έλυσε το ζήτηµα οριστικά, όπως είχε δεσµευτεί και ο 
ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αντίθετα, χιλιάδες εργαζόµενοι 
αισθάνονται προδοµένοι, αφού, ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες των φορέων που εργάζονται, αδικούνται κατάφωρα και 
µάλιστα απειλούνται µε οριστική απόλυση, µετά από πολυετή εργασία! 
Ακόµη χειρότερα, φαίνεται πως ξεκινά ένας ακόµη γύρος προσλήψεων 
«συµβασιούχων» ανακυκλώνοντας το ίδιο πρόβληµα. 

7. Βλέπουµε µε ανησυχία να επιχειρούνται ποικίλες παρεµβάσεις ακόµη 
και σε δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συµβασιούχους µε στόχο 
να στερηθούν και τη στοιχειώδη δικαστική προστασία. 

8. Πιστεύουµε ότι ήρθε η ώρα να υπάρξει επιτέλους µια τίµια, γενναία και 
δίκαιη πολιτική πρωτοβουλία για να δοθεί ένα πραγµατικά οριστικό 



τέλος στο διαχρονικό φαινόµενο της παραγωγής συµβασιούχων, που 
γίνονται αντικείµενο εργασιακής και πολιτικής οµηρίας. 

9. Θεωρούµε πως είναι αναγκαίο και εφικτό όσοι συµβασιούχοι (όπως 
και αν χαρακτηρίστηκαν οι συµβάσεις τους) κάλυπταν και καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες να αναγνωριστούν ως αορίστου χρόνου ή 
µόνιµο προσωπικό και να καταταγούν σε αντίστοιχες θέσεις των 
υπηρεσιών στις οποίες απασχολήθηκαν και απασχολούνται. 

10. Ελπίζουµε, ωστόσο, πως σήµερα πια είναι ώριµο να γίνει από όλους 
αποδεκτό το πιο σηµαντικό: πως δεν αρκεί απλώς να ψηφιστεί ένας 
ακόµη νόµος «τακτοποίησης» συµβασιούχων αλλά από δω και πέρα 
για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των διαφόρων 
υπηρεσιών να προσλαµβάνεται αποκλειστικά και µόνο τακτικό 
προσωπικό, ώστε να απαλειφθεί στη ρίζα του το φαινόµενο 
«παραγωγής» συµβασιούχων. 

11. Καλούµε τους εκπροσώπους της Ελληνικής Πολιτείας, τα κόµµατα και 
όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να προχωρήσουν σε νοµοθετική 
ρύθµιση σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
70/1999, έτσι όπως προσδιορίστηκαν µε τις ιστορικές αποφάσεις 
18/2006 της πλήρους Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου και του 
∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύµφωνα µε τις οποίες όσοι 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες θεωρούνται αορίστου χρόνου, 
για να ξεπεραστεί για πάντα το φαινόµενο που αποτελεί ντροπή για τη 
χώρα, αφού υποσκάπτει την κοινωνική οµαλότητα, κουρελιάζει την 
αξιοπρέπεια χιλιάδων συµπολιτών µας, υπονοµεύει το πολιτικό 
σύστηµα.  

12. Αν δεν το πράξουν τότε ένα είναι βέβαιο: ∆εν θα επιτρέψουµε σε 
ΚΑΝΕΝΑΝ να πιστέψει ξανά ότι µπορεί να συνεχίσει να υποτιµά τη 
νοηµοσύνη και αξιοπρέπειά µας ως πολιτών αυτής της χώρας.  
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∆ιεύθυνση αποστολής: 
Γραµµατεία Συµβασιούχων ΓΣΕΕ 
Πατησίων 69 
104 34 Αθήνα 
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