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ΘΕΜΑ: Κάλεσμα συμμετοχής στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ για τον εορτασμό 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Τρίτη 4 Μάη 2021  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. καλεί όλους τους εργαζόμενους των Ερευνητικών 
Κέντρων και Ινστιτούτων, να στηρίξουν και να συμμετάσχουν στην 24ωρη 
Πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ για την Τρίτη  4 Μάη 2021, για τον 
εορτασμό της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς.   

Οι εργαζόμενοι οφείλουμε να μην υποστείλουμε τις διεκδικήσεις μας, να 
περιφρουρήσουμε τα δικαιώματά μας στην εργασία μας, να αντιταχθούμε στην 
επιχειρούμενη προσπάθεια της κυβέρνησης να καταργήσει τα στοιχειώδη εργασιακά 
δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες, για τα οποία αγωνίστηκαν  με τίμημα 
την ίδια τους τη ζωή, οι εργάτες στο Σικάγο το 1886. 

Η κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου με παράλληλη θεσμοθέτηση της 
δεκάωρης εργασίας, η κατάργηση των Συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η 
κατάργηση του β΄ βαθμού διαιτησίας στις εργατικές διαφορές από το ΣΕΠΕ, 
αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα των πραγματικών προθέσεων της κυβέρνησης, 
που στοχεύουν με ευθεία βολή τους εργαζόμενους. 
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Ο τρόπος που επιλέγεται να γίνει παρέμβαση στην καθημερινή ζωή όχι μόνο των 
ίδιων των εργαζομένων αλλά και των μελών των οικογενειών τους, δεν μπορεί και 
δεν πρέπει να μείνει αναπάντητος. 

Οι εργαζόμενοι απεργούμε και είμαστε ενάντια σε κάθε μέτρο που ενισχύει τον 
κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση των συλλογικών μας 
διαπραγματεύσεων, στον καθορισμό νέων κανόνων που επιφέρουν περαιτέρω 
δυσχέρεια στον οικογενειακό μας προγραμματισμό. 

Στα Ερευνητικά Κέντρα ειδικότερα τα πάγια αιτήματα μας που είναι,  
 

 το ζήτημα επαναφοράς του θεσμικού πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων μεταξύ Διοικήσεων Ερευνητικών Κέντρων και 
Εργαζομένων, με πραγματικές αυξήσεις στην κατεύθυνση ανάκτησης των 
απωλειών εξαιτίας των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας της τελευταίας 
10ετίας,  

 η 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,  

 ο επαρκής αριθμός προκηρύξεων για μόνιμες θέσεις απασχόλησης 
προσωπικού στα Ε.Κ.-Ι, όλων των κατηγοριών, αλλά και η υπογραφή 
Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ιατροφαρμακευτική και 
συνταξιοδοτική ασφαλιστική κάλυψη για τους Υποψήφιους Διδάκτορες, 

θα συνεχίσουν να συνθέτουν το διεκδικητικό πλαίσιο  με απώτερο στόχο την 
υλοποίησή του. 

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. καλεί όλους τους Συλλόγους 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 στις κατά τόπους συγκεντρώσεις, για τον εορτασμό της Εργατικής 
πρωτομαγιάς.. 

Στο παρακάτω link μπορείτε να διαβάσετε τα αιτήματα, τη διακήρυξη της απεργίας 
από τη ΓΣΕΕ. 

https://gsee.gr/?p=37229 

 

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα με Υγεία! 
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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., 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) 


