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ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ, 

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ. 
 

Το Δ.Σ του συλλόγου εργαζομένων του Π.Γ.Ν.Ι., κατά πλειοψηφία, (ένα μέλος από την παράταξη της 

Ε.Α.Π. (ΣΥΡΙΖΑ) καταψήφισε), στηρίζει την πρωτοβουλία της επιτροπής Σωματείων και Ομοσπονδιών του 

Δημοσίου και υιοθετεί την πρόταση «άρσης της συνταγματικής απαγόρευσης για τη μονιμοποίηση των 

συμβασιούχων». 

  Συνυπογράφει επομένως το παρακάτω κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί: 

“Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και 

κατοχυρωμένα για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται από το άρθρο 103 και το 

σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, που απαγορεύει 

τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.  

Εφεξής, κατοχυρώνεται διά του Συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις 

υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.” 

Η πρόταση θα κατατεθεί άμεσα στο προεδρείο της Βουλής και σε όλα τα κόμματα, πλην της 

φασιστικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. 

Εισπράττουμε χρόνια τώρα από τους αρμόδιους υπουργούς των εκάστοτε κυβερνήσεων, ότι “δεν 

μπορούν να μετατραπούν οι συμβάσεις σε ΙΔΑΧ, δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι γιατί το 

απαγορεύει το άρθρο 103 του Συντάγματος”. 

Τις μέρες αυτές η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή την αναθεώρηση του Συντάγματος. «Ιδού η Ρόδος, 

ιδού και το πήδημα». Τώρα η κυβέρνηση έχει και το “μαχαίρι και το πεπόνι”. Τελειώνουν τα προσχήματα και 

οι ψευτοδικαιολογίες. Οφείλει η ίδια όπως και τα άλλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να 

προχωρήσουν άμεσα στη συνταγματική κατοχύρωση του πανανθρώπινου δικαιώματος όλων στην 

εργασία και συνεπώς και στη μονιμοποίηση των συμβασιούχων. 

Ο αγώνας για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων αφορά όλους, μόνιμους και συμβασιούχους, 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Είναι αγώνας κοινός. 

Ο αγώνας για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι αγώνας ενάντια σε όλες τις ελαστικές 
μορφές απασχόλησης, ενάντια στις απολύσεις, είναι αναγκαίος όρος για μια αξιοπρεπή διαβίωση. 

 

Το Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Ι. 
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