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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΠΔΜΠΣΗ 23 ΝΟΜΒΡΙΟΤ 2017 – 24ΩΡΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΑ 

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Παλειιαδηθνύ πιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ Φνξέσλ 

Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ, αληηιακβαλόκελν ηελ επηρεηξνύκελε ππνβάζκηζε 

θαη ελ ηέιεη νξηζηηθό ηεξκαηηζκό ησλ πθηζηάκελσλ εξγαζηαθώλ καο ζρέζεσλ, ην δηακνξθνύκελν 

αβέβαην κέιινλ ζην νπνίν εηζεξρόκαζηε σο εξγαδόκελνη πνπ ππεξεηνύκε αδηαιείπησο ζηνπο 

Φνξείο Γηαρείξηζεο γηα 11 θαη πιένλ έηε θαζώο θαη ηελ παληειή έιιεηςε εμαζθάιηζεο ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο εξγαζίαο καο ζην κέιινλ ζηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο, απνθάζηζε θαηά ηελ 

πλεδξίαζή ηνπ ζηηο 14/11/2017, ηελ πξνθήξπμε 24σξεο ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΑΠΔΡΓΙΑ ε 

νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2017, εκέξα Πέκπηε.  

Παξά ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηέο καο γηα ζπλελλόεζε κε ηελ εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, 

απηέο δπζηπρώο απέβεζαλ άθαξπεο θαζώο ην Τπνπξγείν έρεη απνθαζίζεη λα απνξξίςεη 

ρσξίο θακία λνκηθή ηεθκεξίσζε ηελ Πξόηαζή καο γηα Παξάηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ζπκβάζεώλ καο.  

  

Γηεθδηθνύκε: 

 Σελ άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 7 θαη 11 ηνπ λνκνζρεδίνπ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο πνπ βξίζθεηαη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε, κε ξεηή δηάηαμε γηα 

Παξάηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα έλα έηνο κε 

δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 Σν άκεζν άλνηγκα ζρεηηθήο Πξόζθιεζεο Τπνβνιήο Πξνηάζεσλ ηνπ ΤΜΔΠΔΡΑ 

2014-2020, ώζηε λα είλαη εθηθηή θαη λόκηκε ε Παξάηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ 

όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα έλα έηνο κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο 

 Σελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ εξγαζηαθνύ καο πξνβιήκαηνο κε ηελ κεηάβαζή καο ζε 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ 
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Η ππνκνλή ησλ εξγαδνκέλσλ έρεη εμαληιεζεί θαη δελ αξθνύλ πιένλ νη ππνζρέζεηο γηα επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ζην κέιινλ. Μόλνο δξόκνο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ είλαη ε θηλεηνπνίεζε 

θαη ε αγσληζηηθή δξάζε όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ. Ο αγώλαο καο ηώξα μεθηλάεη. 

 

 

 

ΓΙΑ ΣΟ Γ.. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΜΙΥΑΛΗ ΒΑΚΚΑ 

Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΑΝΣΩΝΗ ΜΠΑΡΝΙΑ 


