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Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Μια μεγάλη μερίδα εργαζομένων στα εκπαιδευτικά ιδρύματα εργάζονται με διάφορες εργασιακές 

σχέσεις (ορισμένου χρόνου έργου και εργασίας, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.α.). Αυτοί οι συνάδελφοί 

μας δουλεύουν με χαμηλότερους μισθούς και σε συνθήκες εντατικότερης εκμετάλλευσης, με 

απαράδεκτους δηλαδή όρους εργασίας, οι οποίοι όλο και χειροτερεύουν. Πολύ συχνά έρχονται 

αντιμέτωποι με μειώσεις μισθών, απλήρωτη εργασία, απολύσεις στο όνομα της «λήξης της 

σύμβασης». Ζουν σε καθεστώς συνεχούς εργασιακής ανασφάλειας, με τη συνεχή αγωνία για την 

ανανέωση των συμβάσεών τους. Απολύονται τον Ιούλη για να ξαναπροσληφθούν, αν 

ξαναπροσληφθούν, τον Σεπτέμβρη. Χτυπιέται το δικαίωμα στην άδεια. Η μητρότητα δεν 

προστατεύεται.   

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ  συνεχίζει στο δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 

προωθώντας μέτρα με σκοπό την ακόμα φτηνότερη εργατική δύναμη. Το «κριτήριό» τους είναι το 

μικρότερο συνολικό κόστος εργασίας (δηλαδή μισθός, ασφάλιση, αποζημίωση απόλυσης, όροι 

δουλειάς, εργασιακά δικαιώματα) για τον εργοδότη. Το «κριτήριό» τους είναι η μεγαλύτερη δυνατή 

αφαίμαξη (φορολογία, εισφορές κτλ.) για τον εργαζόμενο. Δεν πάει, άλλωστε, καιρός που 

κατοχύρωσε και νομικά την κρυμμένη εξαρτημένη σχέση εργασίας, απογυμνωμένη από τα όποια 

δικαιώματα για τον εργαζόμενο.  

Όσο προχωρούν οι αντιδραστικοί σχεδιασμοί για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα, η 

κατάσταση αυτή θα γίνει ακόμα πιο ασφυκτική. Στην μεγαλύτερη επιχειρηματική και 

ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών κέντρων, στην 

πλήρη μετατροπή της μόρφωσης σε εμπόρευμα, στην στενότερη σύνδεση της έρευνας με τα 

επιχειρηματικά συμφέροντα, δε χωράει το δικαίωμα της μόνιμης και σταθερής δουλειάς, με πλήρη 

εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  
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Η μόνη λύση που πραγματικά μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των εργαζομένων είναι η μόνιμη 

και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κι αυτή είναι κοινή 

διεκδίκηση όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας. Όλοι μαζί ανεξάρτητα από 

σχέση εργασίας, δεν κάνουμε βήμα πίσω από το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για 

όλους, από το δικαίωμα για ζωή με αξιοπρέπεια. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Δε μας χωρίζουν στεγανά ανάλογα με την σχέση εργασίας μας. Έχουμε τα ίδια προβλήματα, τις 

ίδιες ανησυχίες, τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια όνειρα. 

Γι’ αυτό απαιτείται ενιαία να οργανώσουμε την πάλη μας, μέσα από το Σωματείο στο μέτωπο της 

κατάργησης κάθε μορφής ελαστικής σχέσης εργασίας στα Ιδρύματα! Στο μέτωπο της διεκδίκησης 

της ζωής που μπορούμε να έχουμε σήμερα!  

Στα δύο τελευταία συνέδρια της Ομοσπονδίας έχουν παρθεί αποφάσεις για την ένταξη των 

συμβασιούχων στους συλλόγους μας και την αντίστοιχη καταστατική τροποποίηση του 

καταστατικού της Ομοσπονδίας. Σε μια σειρά Συλλόγους ακόμα δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει η 

διαδικασία ένταξης των συμβασιούχων.  

Οι διεκδικήσεις μας είναι κοινές, ενιαίο πρέπει να είναι το πλαίσιο πάλης μας! Μόνο έτσι μπορεί η 

πάλη μας να έχει προοπτική, ο αγώνας μας να είναι νικηφόρος. Οι πλαστοί διαχωρισμοί μας με 

βάση την σχέση εργασίας μας μόνο να μας αποδυναμώσουν μπορούν, να μας κάνουν να 

στεκόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλο, αντί να παλέψουμε ο ένας στο πλευρό του άλλου. 

Μέσα από τον κοινό μας αγώνα, μέσα από ενιαίους συλλόγους, να διεκδικήσουμε: 

-      Μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις 

- Καμία απόλυση συμβασιούχου 

- Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο ύψος των αναγκών σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

- Μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα 

- Άμεση αναγνώριση της υποχρέωσης καταβολής των εργοδοτικών εισφορών από τον εργοδότη 

Οι νέες θυσίες των δικαιωμάτων μας, που απαιτεί η «ανάπτυξη» των επιχειρηματικών ομίλων δεν 

είναι μονόδρομος. Ο δικός μας δρόμος είναι η οργάνωση όλων των συμβασιούχων στους 

συλλόγους, είναι η διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ο κοινός μας αγώνας για τη 

διεκδίκηση και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας! 

Συμμετέχουμε μαζικά στην στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Παρασκευή 11 

Μάη 2018 από τις 12.00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου. 



Καλούμε όλους τους συλλόγους να οργανώσουν τον αγώνα και μέσα από μαζικές 

διαδικασίες να ενημερώσουν τους συναδέλφους. Καλούμε όλους τους συλλόγους να 

προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη των συμβασιούχων στους 

συλλόγους. 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

 

Ο  Πρόεδρος                         H Γενική Γραμματέας 

      
Σάββας Παπαδόπουλος                          Νίκη Χρονοπούλου 


