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Όλοι στην παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη 29/11 από τις 12μ. μέχρι τη λήξη του 
ωραρίου και στην κινητοποίηση στο υπουργείο παιδείας στις 13:00 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Την Τετάρτη 29/11 έχει προκηρυχθεί παναττική στάση εργασίας για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο από 
τις 12μ. μέχρι τη λήξη του ωραρίου, με αίτημα την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όλων των 
συναδέλφων που εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας στο δημόσιο. 

Καλούμε τα σωματεία και όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση που οργανώνει 
το Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Αττικής με φοιτητικούς Συλλόγους και 
τον σύλλογο ΕΤΕΠ του ΕΜΠ σχετικά με το πολύ σοβαρό ζήτημα της σίτισης των φοιτητών και της 
εξασφάλισης των θέσεων εργασίας των εργαζομένων στα εστιατόρια των φοιτητικών εστιών.  

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στις φοιτητικές εστίες της χώρας είναι εκρηκτική. Γι’ αυτή την 
κατάσταση φέρνουν τεράστιες ευθύνες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η τωρινή, αυτή των ΣΥΡΙΖΑ – 
ΑΝΕΛ, η οποία συνεχίζει αταλάντευτα στο δρόμο της διαρκώς μειούμενης χρηματοδότησης των 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπολογισμό και της παράδοσης κομματιών της 
λειτουργίας τους σε εργολάβους.  

Οι εργολάβοι - με εργαλείο όλο το αντιλαϊκό νομοθετικό πλαίσιο - επιβάλλουν χαμηλούς μισθούς μέσα 
από ατομικές συμβάσεις, καταργούν επιδόματα, απολύουν και επαναπροσλαμβάνουν εργαζόμενους για 
να μην δικαιούνται αποζημίωση, ενώ η απλήρωτη εργασία έχει γίνει κανόνας. Κάνουν προκλητική 
«οικονομία» στα μέσα ατομικής προστασίας, στα υλικά, τα εργαλεία και τον εξοπλισμό, ενώ απασχολούν 
πολύ λιγότερους εργαζόμενους από όσους πραγματικά χρειάζονται τα ιδρύματα. Την ίδια στιγμή, τα 
εργολαβικά κέρδη συνεχώς αυξάνονται!  

Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των εστιακών φοιτητών που αγωνίζονται για να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες 
διαβίωσης στις εστίες, ποιοτικό φαγητό. 

Χρειάζεται τώρα να δυναμώσουμε τον αγώνα μας. Μέσα από την κοινή μας πάλη εργαζόμενοι 
και φοιτητές στα ιδρύματα να απαιτήσουμε: 

• Να ξεκινήσει άμεσα η δωρεάν σίτιση των φοιτητών στα εστιατόρια των εστιών σε όλη 
την Ελλάδα. 
• Να δοθεί γενναία αύξηση στην κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη όλων των 

αναγκών των ιδρυμάτων. Για δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών. 



• Να σταματήσει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.  
• Να διασφαλιστούν με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας οι θέσεις 

εργασίας των εργαζομένων στα εστιατόρια, τη καθαριότητα και τη συντήρηση, που 
απασχολούνταν μέχρι σήμερα .  
• Σταθερή και μόνιμη δουλειά με δικαιώματα για όλους τους εργαζόμενους , με άμεσες 

προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού.  

Δεν υποχωρούμε δεν συμβιβαζόμαστε! Δεν τους έχουμε δείξει ακόμα την τεράστια δύναμή 
μας! 

Συμμετέχουμε μαζικά στη γενική απεργία στις 14 Δεκέμβρη! 

28/11/2017 

Για το Κεντρικό Συµβούλιο της Ο∆ΠΤΕ 
 

Ο Πρόεδρος                                H Γενική Γραµµατέας 
 

   

Σάββας Παπαδόπουλος                         Νίκη Χρονοπούλου 
 

 

 


