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Κάλεσμα συμμετοχής στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ για την Εργατική 

Πρωτομαγιά 

 

 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Η φετινή εργατική Πρωτομαγιά μας βρίσκει εν μέσω πανδημίας και κατά γενική 

ομολογία η «υγειονομική κρίση», φανέρωσε πόσο απροετοίμαστο ήταν το σύστημα 

Υγείας, για την αντιμετώπιση μιας απειλής για τη δημόσια Υγεία.  

 

Τα μεγάλα κενά, αποτέλεσμα της συστηματικής πολιτικής χρόνιας 

υποχρηματοδότησης, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες, δείχνουν ξεκάθαρα ότι 

αυτό το σύστημα δεν μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες μας, για καθολική, 

σύγχρονη και επαρκή κάλυψη της υγείας όλου του πληθυσμού, παρόλο που υπάρχουν 

τα επιστημονικά επιτεύγματα και τεχνολογικά μέσα για αυτό το σκοπό.  

 

Είδαμε «αίσχη» να εκτυλίσσονται στα συστήματα υγείας άλλων προηγμένων χωρών, 

που λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης, δοκιμάζοντας τις αντοχές προσωπικού 

και των ασθενών, επιλέγοντας ποιον θα σώσουν ή ποιον θα αφήσουν αβοήθητο, 

χωρίς την προβλεπόμενη φροντίδα, και μοιραία θα χάσει τη ζωή του. 

 

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πρόβαλλε την έγκαιρη αντιμετώπιση της πανδημίας, 

συγκρίνοντας την απόδοσή της με χώρες που στο παρελθόν υπήρξαν τα πρότυπά της. 

Ανέδειξε με κάθε ευκαιρία την “ατομική ευθύνη”, ομολογώντας, έμμεσα ότι “το 

σύστημα υγείας δεν θα άντεχε αν αρρώσταιναν όλοι μαζί” και ότι τα περιοριστικά 

μέτρα είχαν στόχο να κερδηθεί χρόνος. Μήπως, όμως αυτός ο χρόνος αξιοποιήθηκε 

για την κάλυψη των 30.000 κενών θέσεων εργασίας, που υπήρχαν πριν από τον 

κορωνοϊό και  ανέδειξαν το προηγούμενο διάστημα οι νοσοκομειακοί γιατροί;  
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Για τις 3.500 ΜΕΘ που απαιτούνται για την κάλυψη της Ελλάδας με βάση τα 

στοιχεία του ΠΟΥ;  

Επιπρόσθετα, δεν πρέπει και δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητα η εκ νέου 

πριμοδότηση του ιδιωτικού  τομέα υγείας με 30 εκατομμύρια, την ώρα που οι 

συμβάσεις  4.000 περίπου εργαζομένων,  λήγουν το αργότερο σε δύο χρόνια! 

 

Ξεκάθαρα αναδείχθηκε  ότι η λογική «κόστους-οφέλους» δεν μπορεί να συμβαδίσει 

με την ανάγκη για πλήρεις και υψηλού επιπέδου παροχές υγείας και ότι οι 

οικονομικοί ανταγωνισμοί και πατέντες, βάζουν σχετικό φρένο στην ικανότητα της 

επιστήμης να ανταπεξέλθει στην επίλυση των προκλήσεων του καιρού μας. 

 

Η «υγειονομική κρίση» έγινε παράλληλα αφορμή για να περάσουν «έκτακτα» μέτρα, 

σαν έτοιμα από καιρό, που αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εργασιακών κλάδων 

με αλλεπάλληλες ΠΝΠ. “Αναστολή συμβάσεων”, “εκ περιτροπής εργασία”, 

“εκτεταμένη τηλεργασία”, “πολιτική επιστράτευση απεργών”, είναι μόνο μερικά από 

τα νέα μέτρα που αποτελούν αρνητικές αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, επιτείνουν 

το αίσθημα της ανασφάλειας, πλήττουν το εισόδημα των εργαζομένων και μειώνουν 

ακόμα περισσότερο την αγοραστική τους δύναμη. 

 

Ο χώρος της έρευνας πρωτοπορεί όλα αυτά τα χρόνια στην εφαρμογή των ελαστικών 

μορφών εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στα Ερευνητικά 

Κέντρα αμείβεται  με  “μπλοκάκι”,  αφήνοντάς τους πρακτικά χωρίς προστασία, αφού 

θεωρούνται “συνεργάτες”. Σήμερα, συνάδελφοί μας που έχουν λήξει ή λήγουν οι 

συμβάσεις τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας.  

 

Παράλληλα, η επέκταση της τηλεργασίας, που πρακτικά καθιστά τα όρια ανάμεσα 

στην οικογενειακή και εργασιακή ζωή δυσδιάκριτα, επεκτείνεται σε όλο σχεδόν το 

προσωπικό, χωρίς να  διασφαλίζει τους εργαζόμενους  σε ενδεχόμενο εργατικό 

ατύχημα, ή πρόβλημα υγείας  που σχετίζεται με την εργασία, αφού γίνεται εκτός 

εγκαταστάσεων, στο σπίτι μας. 

 

Συνάδελφοι,  

Δίνουμε τη μάχη για την προστασία της υγείας , για την Παιδεία, την εργασία, 

την υπεράσπιση των εργατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και αστικών 

ελευθεριών, με κατάργηση των όποιων νόμων περιορισμού της συνδικαλιστικής 

και πολιτικής δράσης, της έντασης, της καταστολής.  

Δυναμώνουμε τον αγώνα για την κατάργηση όλων των παλιότερων μνημονιακών 

νόμων, καθώς και των πρόσφατων αντιλαϊκών μέτρων.  

 

Εξειδικεύοντας περαιτέρω στην έρευνα και τα Ερευνητικά Κέντρα διεκδικούμε: 

 

 Επιπρόσθετη χρηματοδότηση η οποία θα καλύπτει τους συμβασιούχους που λόγω 
της πανδημίας αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους. Επιπλέον, να δοθεί  
παράταση των συμβάσεων κατά δύο μήνες τουλάχιστον, ή όσο διαρκέσουν τα 
διευρυμένα μέτρα στήριξης των πολιτών και επιχειρήσεων που εξαγγέλθηκαν από 
την κυβέρνηση,  σε όσους εργαζόμενους λήγει η σύμβασή τους και δεν 
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προβλέπεται ανανέωση, με παράλληλη ένταξή τους  στα μέτρα στήριξης των 
εργαζομένων, (επίδομα 800 Ευρώ, μειωμένη καταβολή στο ενοίκιο κατοικίας, κ.α.). 

 

 Μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου σε συμβασιούχους  
εργαζόμενους, πολύ υψηλών προσόντων και δυσαναπλήρωτοι για τα Ε.Κ.–Ι.,  με 
πολυετή προϋπηρεσία, μετά από διαδικασία αξιολόγησης και θετική εισήγηση του 
Ε.Κ.-Ι. στο οποίο ανήκουν. 

 

 Υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με μισθούς και δικαιώματα που να 
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μας, στην κατεύθυνση ανάκτησης των 
απωλειών εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας της τελευταίας 10ετίας. 

 

 Επιτάχυνση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας προκήρυξης – υποβολής – 
αξιολόγησης – χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τις 
διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές και διαδικασίες. 

 

Ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στους εργάτες, αλλά και στους γιατρούς και τους 

νοσηλευτές, σε όλους τους εργαζόμενους που γιορτάζουν την Εργατική Πρωτομαγιά 

είναι να δυναμώσει ο αγώνας, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, για να 

γίνουν όλες οι αναγκαίες προσλήψεις υγειονομικών, ώστε να μην καταρρεύσει το 

δημόσιο σύστημα Υγείας, μπροστά και σε ένα ενδεχόμενο νέο κύμα πανδημίας. 

 

Όλοι οι εργαζόμενοι  δεν πρέπει να  το βάλουμε κάτω, να μην αποδεχτούμε να 

ξαναπληρώσουμε  τις μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας. Να μην υποστείλουμε τις 

διεκδικήσεις. Να μην παραδώσουμε τα δικαιώματα μας, τη ζωή μας.  

 

Οι εργαζόμενοι απεργούμε, αντιδρώντας στην αντεργατική πολιτική και σε κάθε 

μέτρο και στόχευση που οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση της ανεργίας, σε ανακύκλωση 

της ύφεσης, σε κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών 

μας δικαιωμάτων. 

 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΔΕΝ  ΘΑ 

ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 

 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. καλεί όλους τους Συλλόγους να στείλουν στα μέλη τους κάλεσμα 

στήριξης στην 24ωρη απεργία της 1ης Μάη που προκήρυξε η ΓΣΕΕ . 

 

Στα παρακάτω links μπορείτε να δείτε σχετικά κείμενα από τη ΓΣΕΕ και το ΠΑΜΕ 

https://gsee.gr/?p=36897 

 

https://pamehellas.gr/pame-typoy-kai-mme-i-protomagia-einai-apergia-28-aprili-

mera-drasis-gia-ti-zoi-kai-ti-doyleia 
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Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς 

 

 

 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. 

 

 
 

               Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 

  

         Μάλλιαρης Χρήστος Ζήσης Αθανάσιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλλογοι – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.   

 

Σ.Π. Ε.Ι.Ε., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), 

Σ.Π. Ε.Ι.Π., Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ.) 

Σ.Ε. Ι.Τ.Ε., Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 

Σ.Ε. Ε.Κ.Ε.Τ.Α., Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 

Σ.Ε. Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Φλέμιγκ», Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Α.    

       Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) 

Σ.Ε. Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων  

       (ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

Σ.Ε. Ε.Κ. «Αθηνά», Σωματείο Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 

Σ.Ε. Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 


