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ΘΕΜΑ: Κάλεσμα συμμετοχής στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ για τον εορτασμό 
της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την Κυριακή 1 Μάη 2022  

 

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 Κυριακή 1 Μάη 2022 και 
αφορά τον εορτασμό της φετινής Εργατικής Πρωτομαγιάς.  Η 1η του Μάη είναι ένα 

σύμβολο στον αγώνα των εργαζομένων όλου του κόσμου για καλύτερες συνθήκες 

εργασίας. Είναι μέρα μνήμης και τιμής για εκείνους που θυσιάστηκαν.  

Οι αγώνες των εργατών του Σικάγο το 1889 αλλά και μεταγενέστερα, πέτυχαν με 

θυσίες την καθιέρωση του 8ωρου, την Κοινωνική Ασφάλιση, την υπεράσπιση της 

μητρότητας, την κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, τις Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας. 

 

Αυτές τις κατακτήσεις των εργαζομένων έχει βάλει στο στόχαστρο η σημερινή 

Κυβέρνηση, αφού με τα αντεργατικά νομοσχέδια που ψήφισε στη Βουλή προχώρησε 

στην κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου με παράλληλη θεσμοθέτηση της 
δεκάωρης εργασίας, την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, την 
κατάργηση του β΄ βαθμού διαιτησίας στις εργατικές διαφορές από το ΣΕΠΕ, το 
δικαίωμά μας στην απεργία, πράξεις που  αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα των 
πραγματικών προθέσεων της, που στοχεύουν με ευθεία βολή τους εργαζόμενους. 
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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. 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.  

Βρισκόμαστε εδώ και πάνω από μια δεκαετία αντιμέτωποι με τρεις διαδοχικές κρίσεις, 

κρίση χρέους, πανδημική κρίση, κρίση ακρίβειας-, οι οποίες έχουν συμπιέσει το 

πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα και έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα της εργασίας και 

το βιοτικό μας επίπεδο. 

Βιώνουμε μία περίοδο υψηλών πληθωριστικών πιέσεων και μεγάλης ακρίβειας, ο 

άδικος πόλεμος στην Ουκρανία με θύματα τον άμαχο πληθυσμό δημιούργησε εκτός 

των άλλων νέα φτώχεια, με τις τιμές των αγαθών να αυξάνονται ραγδαία και ο μισθός 

των εργαζομένων ουσιαστικά να μην μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των 

ίδιων και των οικογενειών τους. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να πληρώνουμε τις  

ιλιγγιώδεις αυξήσεις σε καύσιμα, θέρμανση και ηλεκτρική ενέργεια, μήτε τις  

διαχρονικές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα, όπως  και το πραγματικό κόστος 

διαβίωσης.  

Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι στα ερευνητικά κέντρα βλέπουν τις μηνιαίες αποδοχές 

τους καθηλωμένες στα ίδια επίπεδα τα τελευταία δώδεκα χρόνια, αφού 

προηγήθηκαν περικοπές στη μισθοδοσία τους που άγγιξαν το 40%. Την ώρα που η 

ακρίβεια εκτινάσσει τις τιμές των προϊόντων στα ύψη και ο πληθωρισμός έχει φτάσει 

στο 10%, καμία πρόνοια δεν λαμβάνεται από την πλευρά της κυβέρνησης που θα 

συμβάλει στην αύξηση της αγοραστικής τους δύναμης και της αξιοπρεπούς 

διαβίωσης  των ίδιων και των οικογενειών τους, οδηγώντας τους μοιραία στη 

φτώχεια και στην εξαθλίωση.  

Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, επιμένει ακόμα   

στη διατήρηση μέχρι και σήμερα της «έκτακτης» κατά τα άλλα ονομαζόμενης 

εισφοράς αλληλεγγύης, μόνο στο δημόσιο και τους φορείς του δημοσίου, ενώ  η 

ίδια διατυμπανίζει ότι  η χώρα έχει  εξέλθει από τα μνημόνια !!! 

Οι εργαζόμενοι απεργούμε, αντιδρώντας στην αντεργατική πολιτική και σε κάθε μέτρο 

και στόχευση που οδηγεί σε ανακύκλωση της ύφεσης, σε κρατικό και εργοδοτικό 

παρεμβατισμό, στη μείωση της αγοραστικής μας δύναμης, στην άσκηση των 

συλλογικών μας δικαιωμάτων. 
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Συνάδελφοι εργαζόμενοι στα Ερευνητικά Κέντρα, απεργούμε και μεταξύ άλλων 
διεκδικούμε: 
 
Την επαναφορά του θεσμικού πλαισίου των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων μεταξύ Διοικήσεων Ερευνητικών Κέντρων και Εργαζομένων, 
με πραγματικές αυξήσεις στην κατεύθυνση ανάκτησης των απωλειών που 
επέφεραν οι  μνημονιακές  πολιτικές λιτότητας της τελευταίας 10ετίας,  
 
Τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου σε συμβασιούχους 
εργαζόμενους, πολύ υψηλών προσόντων και δυσαναπλήρωτων για τα Ε.Κ.–Ι., με 
πολυετή προϋπηρεσία, μετά από διαδικασία αξιολόγησης και θετική εισήγηση του 
Ε.Κ.-Ι. στο οποίο ανήκουν,  
 
Σταθερή δουλειά και δικαιώματα  για μόνιμες θέσεις απασχόλησης προσωπικού 
στα ΕΚ-Ι, όλων των κατηγοριών, 
 
Πλήρη ιατροφαρμακευτική και συνταξιοδοτική ασφαλιστική κάλυψη, 

ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, 

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που ισχύει μόνο στο δημόσιο, 
 
Ξεπάγωμα του Μισθολογικού Κλιμακίου που αφορά τη διετία 2016-17, 
 
Επαναφορά 13ου & 14ου μισθού, 
 
Καμία περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, 
απεναντίας αύξηση και επέκτασή του στους δικαιούχους, 
 
Κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών διατάξεων του νόμου Χατζηδάκη 
(ν.4808/21). 
 

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 να συμμετάσχουν στις κατά τόπους 
συγκεντρώσεις, για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς. 

Στο παρακάτω link μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου με τα αιτήματα της 
απεργίας από τη ΓΣΕΕ. 

https://gsee.gr/?p=37673 
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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) 

 


