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ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 

 Με βάση τις ανακοινώσεις του ΑΣΕΠ είναι ήδη γνωστό ότι από τον 

τεράστιο αριθµό των συµβασιούχων που προεκλογικά είχε εξαγγελθεί ότι θα 

τακτοποιηθούν τελικά έχουν τις προϋποθέσεις του Π∆ Παυλόπουλου µόλις 

33.000 συµβασιούχοι. 

 Ήδη από τη δηµοσίευση του εν λόγω Π∆ η ΓΣΕΕ είχε εκφράσει τη 

διαφωνία της αφού κατηγορίες συµβασιούχων –που αποτελούσαν και την 

τεράστια πλειοψηφία- αποκλείστηκαν από το εν λόγω Π∆. Ενώνοντας τον 

αγώνα µας µε τους συµβασιούχους όλης της χώρας, υπερασπιστήκαµε τη 

δίκαιη αυτή υπόθεση τόσο στην Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου όσο και στο 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. Και τα δύο ∆ικαστήρια κατέληξαν σε αποφάσεις οι 

οποίες δικαιώνουν πλήρως τους ισχυρισµούς που επί χρόνια η ΓΣΕΕ και οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις των συµβασιούχων υποστήριζαν, αφού ως µόνη 

προϋπόθεση ετίθετο η κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών ανεξάρτητα από 

χρόνο προϋπηρεσίας και µε λυµένο πλέον το ζήτηµα της συµβατότητας των 

τακτοποιήσεων µε το αναθεωρηµένο Σύνταγµα (υπ’ αριθ. 18/2006 απόφαση 

Πλήρους Ολοµέλειας Αρείου Πάγου και C.212/2004 ∆ΕΚ). 

 Με τις αποφάσεις αυτές δόθηκε σε όλους τους συµβασιούχους που 

κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες είτε στο ∆ηµόσιο, είτε σε ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, 

Α.Ε. του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα την δυνατότητα να επιδιώξουν τη 

δικαστική τους δικαίωση µε αποτέλεσµα την έκδοση σωρείας δικαστικών 

αποφάσεων τόσο από τα Πρωτοδικεία (εργατικές διαφορές και ασφαλιστικά 

µέτρα) όσο και από τα Εφετεία της χώρας. 

 Προφανώς η εξέλιξη αυτή θορύβησε την Κυβέρνηση και δεν άργησαν 

να φανούν οι ανεπίτρεπτες παρεµβάσεις της προς κάθε κατεύθυνση. Η αρχή 

έγινε µε την αποστολή στις 3 Αυγούστου 2006 γενικής εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών µε την οποία επιχειρήθηκε  να εµφανίσει ως δήθεν 

«δικαίωση» την ουσιαστική απόρριψη όλων των ισχυρισµών του ∆ηµοσίου 

τόσο στον Α.Π. όσο και στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 

 Παράλληλα (συµπτωµατικά άραγε;) άρχισαν να εµφανίζονται σε όλη 

την Ελλάδα προβλήµατα από την άρνηση των Παρέδρων να θεωρούν 

εµβάσµατα πληρωµής συµβασιούχων κυρίως στους Ο.Τ.Α που µετά από 
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τελεσίδικες και αµετάκλητες ∆ικαστικές αποφάσεις είχαν ήδη καταταγεί σε 

θέσεις αορίστου χρόνου. Όταν δε η υπόθεση αυτή εκδικάστηκε στο 1ο Τµήµα 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπό την Προεδρία του µετέπειτα Προέδρου του 

Ε.Σ. κ. Κούρτη, κατέληξε στην γενική απόφαση µε την οποία παρά την πάγια 

νοµολογία του Αρείου Πάγου και Συµβουλίου της Επικρατείας να θεωρούνται 

«ανυπόστατες»! οι αποφάσεις των πολιτικών ∆ικαστηρίων που ήδη τους 

είχαν δικαιώσει, µε συνέπεια να παραµένουν απλήρωτοι εκατοντάδες 

εργαζόµενοι αορίστου χρόνου που ήδη απασχολούνται εδώ και µήνες σε όλη 

τη χώρα σε εκτέλεση των θετικών αυτών δικαστικών αποφάσεων. 

 Μετά την κατακραυγή που ξεσήκωσε εναντίον της η απόφαση αυτή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου τόσο από τους συµβασιούχους όσο και από την 

ΚΕ∆ΚΕ και τους ∆ηµάρχους όλης της χώρας, η υπόθεση παραπέµφθηκε για 

συζήτηση στην Ολοµέλεια του Ε.Σ. όπου παρά την σοβαρότητα και τον 

επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος αφού επρόκειτο αποκλειστικά για ζήτηµα 

επιβίωσης πολλών οικογενειών, αναβλήθηκε κατ’ επανάληψη, σε χρόνο 

µεταγενέστερο των ∆ηµοτικών και Νοµαρχιακών εκλογών χωρίς µέχρι και 

σήµερα να είναι γνωστό πότε θα συζητηθεί. 

 ∆ύο ακόµη κρούσµατα παρατηρήθηκαν µετά την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. 

Πρόκειται για την από 29.6.2006 και µε αριθ. πρωτ. 356 επιστολή του 

Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Ρωµύλου Κεδίκογλου προς όλους τους 

∆ικαστές των Πρωτοδικείων της χώρας µε την οποία ούτε λίγο ούτε πολύ τους 

κατευθύνει να µην εκδίδουν προσωρινές διαταγές και αποφάσεις 

ασφαλιστικών µέτρων υπέρ των απολυµένων εργαζοµένων. 

 Για την απαράδεκτη αυτή παρέµβαση στην ανεξαρτησία της 

∆ικαιοσύνης, η ΓΣΕΕ απέστειλε την από 11.10.2006 και µε αριθ. πρωτ. 

1824/2006 αναφορά – διαµαρτυρία και ζήτησε συνάντηση τόσο µε τον ∆ΣΑ 

όσο και µε την Ένωση ∆ικαστών και Εισαγγελέων. 

 Σχεδόν τον ίδιο χρόνο ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Σανιδάς 

άσκησε για πρώτη φορά αίτηση αναίρεσης κατά δύο αποφάσεων 

Ασφαλιστικών Μέτρων που είχαν δικαιώσει συµβασιούχους του ΕΛΓΑ 

αφαιρώντας τους πλήρως την προστασία που απορρέει από τις αποφάσεις 

αυτές. 

 Την ίδια στιγµή έχει παραπεµφθεί η υπόθεση των Ασφαλιστικών 

Μέτρων για τους συµβασιούχους του ∆ηµοσίου στην Ολοµέλεια του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους µε το ερώτηµα κατά πόσο οι αποφάσεις αυτές 
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αποτελούν εκτελεστό τίτλο και άρα αν υπάρχει υποχρέωση του ∆ηµοσίου να 

τις εφαρµόζει. 

 Εν ολίγοις βρισκόµαστε σε µια συντονισµένη επίθεση εναντίον των 

συµβασιούχων και των κατακτήσεών τους. Στην επίθεση αυτή δεν µας µένει 

άλλη επιλογή από το να απαντήσουµε µε τη δικιά µας δυναµική αντεπίθεση. 

Αυτή την φορά έχουµε την τεράστια εµπειρία του µέχρι τώρα αγώνα του 

κινήµατος των συµβασιούχων, τις δύο σηµαντικές δικαστικές αποφάσεις του 

Αρείου Πάγου και του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και δεν θα 

επιτρέψουµε καµία υπονόµευση των κατακτήσεων αυτών. 

Πρέπει επιτέλους να αντιληφθεί η κυβέρνηση ότι δεν µπορεί να 

συνεχίζει τον εµπαιγµό των συµβασιούχων. Οφείλει να αποδεχθεί την 

πρόταση Νόµου  της ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ και να λύσει οριστικά το πρόβληµα όλων  

των συµβασιούχων, σύµφωνα και µε την προεκλογική δέσµευση του κ. 

Πρωθυπουργού.  

Το πρόβληµα των συµβασιούχων είναι πρωτίστως πολιτικό και γι’ αυτό 

υποχρεούται η κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση. Σε διαφορετική 

περίπτωση ο αγώνας θα συνεχισθεί και θα ενταθεί µε κάθε µέσο και τρόπο. 

Παρεµβαίνουµε συνδικαλιστικά, νοµικά και πολιτικά, διεκδικούµε 

αγωνιστικά, την λύση του προβλήµατος των συµβασιούχων όπως η 

ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφαίνεται αλλά και το κοινωνικά αναγκαίο επιβάλλει 

για µια κατηγορία εργαζοµένων που συνεχίζει να εµπαίζεται. 

Οι συνάδελφοι συµβασιούχοι έχουν κάθε εργασιακό κοινωνικό και 

πολιτικό δικαίωµα να απαιτούν την άµεση και χωρίς άλλη καθυστέρηση 

τακτοποίησή τους, στις θέσεις που εργάζονται και στις οποίες καλύπτουν 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών τους. 

Συνεχίζουµε τον αγώνα για την διεκδίκηση τακτοποίησης όλων των 

συµβασιούχων χωρίς αποκλεισµούς και εξαιρέσεις και τον τερµατισµό της 

ταλαιπωρίας τους. 

Σας ευχαριστούµε για την παρουσία σας και την βοήθειά σας. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 


