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ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.  
για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 

με αφορμή την κατάθεση του αντιασφαλιστικού νόμου στη Βουλή 
 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. μετά από ομόφωνη 
απόφασή του, κηρύσσει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 18 
Φεβρουαρίου 2020  με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του 
αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου. 
 
Στην προμετωπίδα του αγώνα των εργαζομένων στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά 
Κέντρα και Ινστιτούτα και των Τεχνολογικών Φορέων,  δεσπόζουσα 
θέση καταλαμβάνουν και τα ζητήματα των φορολογικών και 
ασφαλιστικών εισφορών και των συντάξιμων αποδοχών τους, καθώς 
επίσης της πλήρους κατάργησης του ν.4387/2016 (νόμος 
Κατρούγκαλου), ο οποίος επέφερε μειώσεις έως 350 ευρώ στις κύριες 
συντάξεις, αλλά και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και διατάξεων 
που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010-2019 και οδήγησαν στη μείωση  των 
συντάξεων από 20% έως 60%. 

Τα άδικα μέτρα του ασφαλιστικού νομοσχεδίου επηρεάζουν πλήθος 
εργαζομένων με συμβάσεις έργου στα Ερευνητικά Κέντρα, καθώς η 
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Έρευνα στην χώρα μας εξυπηρετείται κατά κύριο λόγο από "έκτακτο" 
προσωπικό με επαναλαμβανόμενες - έως και 20 χρόνια! - συμβάσεις. Το 
εργασιακό αυτό καθεστώς που υποκρύπτει  εξαρτημένη σχέσης 
εργασίας είναι στρεβλό, άδικο και ανάρμοστο για έναν τέτοιον χώρο 
εργασίας. Αφήνει χωρίς μέλλον τη δημόσια ασφάλιση που χάνει 
συνεχώς πόρους λόγω υποβάθμισης του ασφαλιστικού ελάχιστου 
αναγκαίου επιπέδου (κατώτερη κατηγορία ασφάλισης για άνω του 90% 
των νέων εργαζομένων) και της στροφής προς την ιδιωτική ασφάλιση.  

Οι συντάξιμες αποδοχές είναι όχι μόνο χαμηλότερες από τις τρέχουσες 
αλλά και αστάθμητες, ως προς κάποιο γενικό δείκτη ύψους αποδοχών 
που θα ισχύει, όταν θα έρθει ο χρόνος να συνταξιοδοτηθούν οι 
εργαζόμενοι στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα και των 
Τεχνολογικών Φορέων με άνω των 35 χρόνων υπηρεσίας για το σύνολο 
αυτών, και άνω των 40 ετών και πάνω, από το 95% αυτών. 

Επιπρόσθετα, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα ποσοστά 
αναπλήρωσης, για όσους έχουν αναγνωρισμένη προϋπηρεσία 
μεγαλύτερη των 30 ετών, είναι μηδαμινές, συγκρινόμενες με τις 
τεράστιες μειώσεις στους μισθούς των εργαζομένων αλλά και στις 
συντάξεις από την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων.  
 
Η οριζόντια επαύξηση των ορίων ηλικίας για τη συνταξιοδότηση,  
ν.4336/2015, στα 62 με 40 χρόνια υπηρεσίας, διαφορετικά στα 67, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται καμία εξαίρεση σε καμία κατηγορία 
εργαζομένων, η έλλειψη πρόβλεψης για τη μείωση των ορίων ηλικίας 
των εργαζομένων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά, η απουσία νομοθετικής 
πρόνοιας για καθιέρωση της 13ης & 14ης σύνταξης που περικόπηκε την 
περίοδο 2010-2012, η ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης μέσω 
της ενσωμάτωσης του ΕΤΕΑΕΠ μαζί με το αποθεματικό του στον ΕΦΚΑ, 
με ορατό τον κίνδυνο της πλήρης κατάργησής του,  είναι μερικές από τις 
παρεμβάσεις των κυβερνήσεων που είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 
της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων και συνταξιούχων, και 
οδήγησαν στην περαιτέρω φτωχοποίηση και εξαθλίωση, όλο και 
περισσότερες κοινωνικές ομάδες. 
 
Οι εργαζόμενοι στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα απεργούμε 
και διαδηλώνουμε, αντιδρώντας στην αντεργατική και αντιασφαλιστική 
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πολιτική της κυβέρνησης, η οποία συνεχίζεται και αποτυπώνεται και 
στο προς ψήφιση αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο στη Βουλή, αλλά και σε 
κάθε μέτρο και στόχευση που οδηγούν στο πάγωμα όλων των 
μνημονιακών περικοπών, που εφαρμόστηκαν από όλες τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις. 

Εξειδικεύοντας ως εργαζόμενοι στα Ερευνητικά Κέντρα & Ινστιτούτα, 
επιπλέον διεκδικούμε: 

1. Επαρκή αριθμό προκηρύξεων για μόνιμες θέσεις απασχόλησης 
προσωπικού στα ΕΚ-Ι, όλων των κατηγοριών. Σε αυτήν την 
κατεύθυνση να προχωρήσει άμεσα η δρομολογημένη διαδικασία για 
την προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας 
αορίστου χρόνου στα ΝΠΙΔ Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα και 
Τεχνολογικούς Φορείς της ΓΓΕΤ. 

2. Υπογραφή Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη 
ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική ασφαλιστική κάλυψη για 
τους Υποψήφιους Διδάκτορες. 

3.  Μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας, η οποία έχει επιφέρει 
σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαχείριση των ερευνητικών 
προγραμμάτων στα Ε.Κ..  

4.  Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) με πραγματικές 
αυξήσεις στην κατεύθυνση ανάκτησης των απωλειών. 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.  καλεί όλους τους πρωτοβάθμιους Συλλόγους της  να 
στείλουν στα μέλη τους κάλεσμα στήριξης και συμμετοχής στην 
προσεχή απεργία, καλώντας όλους τους συναδέλφους των Ερευνητικών 
Κέντρων & Ινστιτούτων και των Τεχνολογικών Φορέων να 
συμμετάσχουν, ενώνοντας τις δυνάμεις τους και να συμπορευτούν, 
απέναντι στις πολιτικές που συνεχίζουν να ισοπεδώνουν κοινωνία και 
οικονομία. 
 

 
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
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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., Σύλλογος Προσωπικού στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), 
Σ.Π. Ε.Ι.Π., Σύλλογος Προσωπικού στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ.) 
Σ.Ε. Ι.Τ.Ε., Σύλλογος Εργαζομένων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 
Σ.Ε. Ε.Κ.Ε.Τ.Α., Σύλλογος Εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και        
       Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 
Σ.Ε. Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Φλέμιγκ», Σύλλογος Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο   
        Βιοϊατρικών Επιστημών Α. Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) 
Σ.Ε. Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», Σύλλογος Εργαζομένων στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας   
        Υπολογιστών και Εκδόσεων  (ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 
Σ.Ε. Ε.Κ. «Αθηνά», Σωματείο Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  
Σ.Ε. Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α., Σύλλογος Εργαζομένων στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών  
        Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 


