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ΓΙΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΙΟΤΥΩΝ ΣΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Οι κςβεπνήζειρ αλλάδοςν, οι ζςμβαζιούσοι μένοςν και ε ομεπία ηοςρ 
ζςνεσίδεηαι! 

Η θπβέξλεζε έρεη ηεξάζηηεο επζύλεο πνπ πεηά ρηιηάδεο ζπκβαζηνύρνπο ζην δξόκν, 
ηελ ίδηα ζηηγκή κάιηζηα πνπ κόιηο ζην πξόζθαην παξειζόλ έζπεξλε απηαπάηεο γηα 
ηε κεηαηξνπή 30.000 ζπκβάζεσλ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

Σν πξόβιεκα δελ αθνξά κόλν ζηνπο εξγαδόκελνπο ζηνπο ΟΣΑ. ηα εθπαηδεπηηθά 
ηδξύκαηα εξγάδνληαη ρηιηάδεο εξγαδόκελνη κε κηα ηεξάζηηα πνηθηιία εξγαζηαθώλ 
ζρέζεσλ (νξηζκέλνπ ρξόλνπ έξγνπ θαη εξγαζίαο, ηδησηηθά ζπκθσλεηηθά θ.α.). 
Απηνί νη εξγαδόκελνη δνπιεύνπλ κε ρακειόηεξνπο κηζζνύο θαη ζε ζπλζήθεο 
εληαηηθόηεξεο εθκεηάιιεπζεο, κε απαξάδεθηνπο δειαδή όξνπο εξγαζίαο, νη νπνίνη 
όιν θαη ρεηξνηεξεύνπλ. Πνιύ ζπρλά έξρνληαη αληηκέησπνη κε κεηώζεηο κηζζώλ, 
απιήξσηε εξγαζία, απνιύζεηο ζην όλνκα ηεο «ιήμεο ηεο ζύκβαζεο».  Ζνπλ ζε 
θαζεζηώο ζπλερνύο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο, κε ηε ζπλερή αγσλία γηα ηελ 
αλαλέσζε ησλ ζπκβάζεσλ ηνπο. Απνιύνληαη ηνλ Θνύιε γηα λα μαλαπξνζιεθζνύλ, 
αλ μαλαπξνζιεθζνύλ ηνλ επηέκβξε. Υηππηέηαη ην δηθαίσκα ζηελ άδεηα. Η 
κεηξόηεηα δελ πξνζηαηεύεηαη.   

Αθόκα θαη ε πξόζθαηε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο κε «κπινθάθη» 
ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε θηλείηαη. Εδξαηώλεη λνκηθά αθξηβώο σο θξπκκέλε 
εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο, απνγπκλσκέλε από ηα όπνηα δηθαηώκαηα γηα ηνλ 
εξγαδόκελν θαη «ξπζκίδεη» κόλν ην θνκκάηη ηεο απόδνζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ 
εηζθνξώλ.  Σελ ίδηα ζηηγκή, γηα λα κελ επηβαξπλζεί ε εξγνδνζία κε αζθαιηζηηθέο 
εηζθνξέο νη εξγαδόκελνη κέλνπλ εθηεζεηκέλνη ζε λέεο εθβηαζηηθέο κεηώζεηο κηζζώλ 
(αθνύ ε ζπλνιηθή κηζζνινγηθή δαπάλε «δελ κπνξεί λα απμεζεί»).  

Η θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ –ΑΜΕΚ  ζπλερίδεη ζην δξόκν πνπ ράξαμαλ νη πξνεγνύκελεο 
θπβεξλήζεηο, πξνσζώληαο κέηξα κε ζθνπό ηελ αθόκα θηελόηεξε εξγαηηθή 
δύλακε. Σν «θξηηήξηό» ηνπο είλαη ην κηθξόηεξν ζπλνιηθό θόζηνο εξγαζίαο (δειαδή 
κηζζόο, αζθάιηζε, απνδεκίσζε απόιπζεο, όξνη δνπιεηάο, εξγαζηαθά δηθαηώκαηα) 
γηα ηνλ εξγνδόηε. Σν «θξηηήξηό» ηνπο είλαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή αθαίκαμε 
(θνξνινγία, εηζθνξέο θηι.) γηα ηνλ εξγαδόκελν. 

Όζν πξνρσξνύλ νη αληηδξαζηηθνί ζρεδηαζκνί γηα ηελ Αλώηαηε Εθπαίδεπζε θαη ηελ 
Έξεπλα, ε θαηάζηαζε απηή ζα γίλεη αθόκα πην αζθπθηηθή. ηελ κεγαιύηεξε 
επηρεηξεκαηηθή θαη ηδησηηθννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη 
ησλ εξεπλεηηθώλ θέληξσλ, ζηελ πιήξε κεηαηξνπή ηεο κόξθσζεο ζε εκπόξεπκα, 
ζηελ ζηελόηεξε ζύλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα, δε 
ρσξάεη ην δηθαίσκα ηεο κόληκεο θαη ζηαζεξήο δνπιεηάο, κε πιήξε εξγαζηαθά θαη 
αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα.  

Δηεύζπλζε: Πάληεην Παλεπηζηήκην 
Κεσθ. πγγξνύ 136 – Αζήλα Σ.Ι.: 17671 

Σειέθσλα Πξνέδξνπ: 6948201440, 2310995206 
e-mail: savaspap@edlit.auth.gr 

Fax: 2310996772 
Σειέθσλα Γ.Γξακκαηέα: 6974512598 – 2105294918 
e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com 
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Είλαη ελδεηθηηθό όηη ην ξεθόξ πξνζιήςεσλ γηα ην Λάε ηνπ 2017, ην νπνίν 
επηθαιείηαη ε θπβέξλεζε, αθνξά ζέζεηο εξγαζίαο κε ηζαθηζκέλα εξγαζηαθά 
δηθαηώκαηα, αθνύ ζρεδόλ κία ζηηο δύν λέεο πξνζιήςεηο είλαη κε ζπκβάζεηο κεξηθήο 
ή εθ πεξηηξνπήο απαζρόιεζεο. Έλαο εξγαζηαθόο κεζαίωλαο κε εξγαδόκελνπο 
ζηελ νκεξία θαη ζηελ αλαζθάιεηα, θηελνύο θαη επέιηθηνπο. Απηό είλαη ην 
πξναπαηηνύκελν γηα ηελ θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε!  

Δεν ππέπει να επιηπέτοςμε να πεπάζει ε κοποφδία ηερ κςβέπνεζερ και ηερ 
ανηιπολίηεςζερ, ούηε ηα ζσέδιά ηοςρ για εξαπάηεζε, παγίδεςζε και 
διάζπαζε ηυν επγαδομένυν! 

Η κόλε ιύζε πνπ πξαγκαηηθά κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ είλαη ε κεηαηξνπή όιωλ ηωλ ζπκβάζεωλ ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Λπνξνύκε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε, λα αληεπηηεζνύκε!  

Όινη καδί αλεμάξηεηα από ζρέζε εξγαζίαο, δελ θάλνπκε βήκα πίζω από ην 
δηθαίωκα ζηε κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο, από ην δηθαίωκα γηα δωή κε 
αμηνπξέπεηα. Παξάλνκν θαη αληηζπληαγκαηηθό δελ είλαη ην δηθαίωκα ζηελ πιήξε 
θαη ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο, αιιά απηνί πνπ ην θαηαπαηνύλ.  

Δηεθδηθνύκε: 

- Λόληκε ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά 
δηθαηώκαηα 

- Άκεζε αλαγλώξηζε ηεο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ από 
ηνλ εξγνδόηε 

- Ιαηάξγεζε ηνπ άζιηνπ θαζεζηώηνο πιεξσκήο κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηώλ - 
Ιαλνληθέο πξνζιήςεηο κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ, ρσξίο θακία 
κείσζε ησλ απνδνρώλ 

- Ιαηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ - Ιαηάξγεζε ηνπ λ. Ιαηξνύγθαινπ 
θαη ηεο πξόζθαηεο εγθπθιίνπ – Άκεζε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

Οη λέεο ζπζίεο ησλ δηθαησκάησλ καο, πνπ απαηηεί ε «αλάπηπμε» ησλ 
επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ δελ είλαη κνλόδξνκνο. Ο δηθόο καο δξόκνο είλαη ε 
νξγάλσζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ ζηνπο ζπιιόγνπο, είλαη ε δηεθδίθεζε γηα 
κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά, γηα απνθιεηζηηθά θξαηηθή θαζνιηθή θνηλσληθή 
αζθάιηζε ζηε βάζε ησλ ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο, ν αγώλαο γηα ηελ αλάθηεζε 
ησλ απσιεηώλ καο. 

Σν Ιεληξηθό πκβνύιην ηεο Οκνζπνλδίαο καο κπξνζηά ζε απηό ην ηεξάζηην 
πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνη ζπκβαζηνύρνη ζηα Θδξύκαηα αιιά 
θαη ζηελ ηξαγηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, 
απνθαζίδεη ηελ πξνθήξπμε 4σξεο ζηάζεο εξγαζίαο γηα ηελ Πέκπηε 29 Ινπλίνπ 
από ηηο 11.00 κέρξη ηε ιήμε ηνπ ωξαξίνπ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ζπγθέληξωζεο-παξάζηαζεο δηακαξηπξίαο ζηελ πι. Κιαπζκώλνο, έμω 
από ην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ ζηηο 11.30 π.κ. Θα αθνινπζήζεη πνξεία 
πξνο ηε Βνπιή. 

Η αλαγθαηόηεηα ζπληνληζκνύ θαη ζπλνιηθήο αλάδεημεο ηνπ δεηήκαηνο ζε όινπο 
ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηώξα πνπ έλαο κεγάινο αγώλαο είλαη ζε εμέιημε είλαη 
πξνθαλήο. 

Καινύκε όια ηα κέιε ηωλ Πξωηνβάζκηωλ πιιόγωλ κειώλ ηεο 
Οκνζπνλδίαο καο από ηελ Αηηηθή λα αληαπνθξηζνύλ ζην θάιεζκα θαη λα 
ζπκκεηέρνπλ καδηθά θαη απνθαζηζηηθά. 



 

ηνλ πόιεκν ηνπο απαληάκε κε πόιεκν! Οξγαλώλνπκε-θιηκαθώλνπκε ηνλ 
αγώλα καο! 

 

Γηα ην Ιεληξηθό πκβνύιην ηεο ΟΔΠΣΕ 

                           

                    Ο  Πξόεδξνο                         H Γεληθή Γξακκαηέαο                 

                                                                  

              άββαο Παπαδόπνπινο                          Μίθε Υξνλνπνύινπ   


