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                                                                       ΑΠ: 410 
 

Θέμα: Κάλεσμα συμμετοχής στην Πανελλαδική Απεργία στις 9/11/2022 που έχουν 

προκηρύξει  ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ 

 

 

  

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Το ΔΣ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. καλεί όλους τους συλλόγους μέλη να συμμετέχουν στην 

Πανελλαδική Απεργία στις 9/11/2022 ενάντια στην ακρίβεια, την αισχροκέρδεια  και 

την φτωχοποίηση των πολιτών. 

 

Εδώ και 12 χρόνια οι εργαζόμενοι στα ερευνητικά κέντρα και όχι μόνο, βλέπουν τις 

αποδοχές τους να μειώνονται λόγω των μνημονιακών περικοπών, της κατάργησης 13ου 

και 14ου μισθού, επιδομάτων και άλλων παροχών, την ώρα που το κόστος ζωής έχει 

αυξηθεί κατακόρυφα με ρυθμούς πέρα από τον πληθωρισμό από την έκρηξη των τιμών 

κάθε μορφής ενέργειας. 

Η σχεδόν βίαιη απολιγνιτοποίηση της χώρας και η στροφή προς εισαγόμενες μορφές 

ενέργειας εκτός ΑΠΕ απεδείχθη ότι έχει κόστος, όπως και η απαξίωση των σύγχρονων 

μονάδων λιγνίτη που δεν λειτούργησαν προς όφελος της χώρας, παρά την χαμηλή 

περιβαλλοντική τους όχληση. 

Το ενεργειακό κόστος μέσα από τον κύκλο παραγωγής και διάθεσης έχει εκτινάξει 

βίαια τις τιμές όλων των προϊόντων στην αγορά , ενώ οι αυξήσεις στους λογαριασμούς 

έχουν παραλύσει τα νοικοκυριά, την ώρα που ανθεί η αισχροκέρδεια. Απέναντι σε 

αυτόν τον ορυμαγδό διαπιστώνουμε με λύπη ότι δεν υπάρχει από την πλευρά της 

πολιτείας καμία μέριμνα για πραγματικές αυξήσεις μισθών και επαναφορά τους σε 

αξιοπρεπή επίπεδα. 

 

Επιπρόσθετα, η τριετής πανδημία άφησε πέρα από τα πολλά θύματα, και πληγωμένους 

πολίτες τόσο σε ουσιώδη θέματα υγείας, όσο και σε θέματα απασχόλησης. Η μείωση 

των θέσεων εργασίας από κλειστές και προβληματικές επιχειρήσεις έχει μεταβάλλει  

την αγορά εργασίας με την καθιέρωση της μερικής απασχόλησης και την  ταυτόχρονη 

υπερωριακή και χωρίς αμοιβή κρυφή εργασία. Πολλές από τις κατακτήσεις των 
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εργαζομένων έχουν χαθεί με την εφαρμογή διατάξεων του νόμου ν.4808/21, ενώ 

απειλούνται ακόμη περισσότερες που κατοχύρωνε ο ν.1264/82 με πρώτο το δικαίωμα 

στην απεργία, αφού μέσα από σειρά μεθοδεύσεων όλες οι απεργίες έκτοτε κρίνονται 

παράνομες από τα δικαστήρια,  οι δε συνδικαλιστές απειλούνται με μηνύσεις. 

 

Στην έρευνα και στα ερευνητικά κέντρα τα προβλήματα πέρα από τα παραπάνω 

εστιάζονται και στα εξής: 

 

Παγωμένες προσλήψεις τακτικού προσωπικού παρά τις δηλωμένες πάγιες ανάγκες των 

ΕΚ τις οποίες  καλούνται να καλύψουν εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

ή με συμβάσεις έργου συνεχώς ανανεούμενες, χωρίς Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

(ΣΣΕ). Απόρροια αυτού η παντελής  έλλειψη διοικητικής εξέλιξης του προσωπικού  

μέσα από τις ελαστικές μορφές απασχόλησης. 

 

Μισθολογικές περικοπές, άνιση και διακριτική μεταχείριση των Ειδικών Τεχνικών 

Επιστημόνων σε σύγκριση με συναδέλφους τους στα ΑΕΙ, η εμμονή εφαρμογής του 

ενιαίου μισθολογίου στο ΕΔΤ Προσωπικό, η μισθολογική αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας του ερευνητικού προσωπικού ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης τους 

με τα ΕΚ, η εργασιακή ομηρία που χαρακτηρίζει συμβασιούχους εργαζόμενους με 

συνεχείς ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας κάποιες εκ των οποίων έχουν χρονική 

διάρκεια των τριάντα ετών, η αναγνώριση της 7ετίας ως προϋπηρεσία για την 

υπογραφή συμβάσεων έργου και ορισμένου χρόνου μόνο στο δημόσιο, ο ιδιωτικός 

τομέας εξαιρείται καθολικά, είναι μερικές από τις αιτίες που επιτείνουν το πρόβλημα  

φυγής εξειδικευμένου προσωπικού προς το εξωτερικό ή προς ιδιωτικές εταιρείες, 

ακόμη και μακριά από τον ερευνητικό χώρο. 

 

Κατάργηση των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, η μη έκδοση ΚΥΑ 

που θα ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις παροχής στα ΝΠΙΔ ερευνητικά κέντρα, 

ενώ στα αντίστοιχα ΝΠΔΔ χορηγείται ανελλιπώς από τον Μάιο του 2015καθώς και 

ιατρικών εξετάσεων προσωπικού. Κατάργηση της επιπλέον ιατροφαρμακευτικής 

κάλυψης των εργαζομένων έναντι ατυχήματος ή ασθένειας στον εργασιακό χώρο με 

χρήματα εκτός τακτικού προϋπολογισμού. 

 

Ανυπαρξία αυξήσεων με πληθωρισμό >11% και πραγματικό >30% που συρρικνώνει 

συνεχώς τα εισοδήματα. Πάγωμα εξελίξεων και μείωση θέσεων ευθύνης αλλά όχι 

ευθυνών. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 

 

Εισφορά αλληλεγγύης που δεν καταργήθηκε ακόμη παρά τις σχετικές δηλώσεις περί 

εξόδου και από μεταμνημονιακές περιόδους!!!. 

 

Υποχρηματοδότηση των ΕΚ  τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν τις  αυξημένες 

λειτουργικές δαπάνες λόγω ενέργειας αλλά και άλλων ανελαστικών εξόδων. Τακτικός 

προϋπολογισμός με ρεαλιστικούς στόχους που να λαμβάνει υπόψη τα τρέχοντα 

δεδομένα και να καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο των ανελαστικών δαπανών 
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Χρηματοδότηση που δεν στηρίζει την βασική έρευνα, ούτε θέτει στρατηγικούς 

εθνικούς ερευνητικούς στόχους και άγεται αναγκαστικά πίσω από την Ευρωπαϊκή 

πολιτική έρευνας που συχνά έχει άλλη γραμμή σε σχέση με τα όσα έχει ανάγκη η χώρα. 

 

 Κατάργηση των διατάξεων  στο νόμο «Χατζηδάκη» ν.4808/21 που επαναφέρουν τον 

εργασιακό μεσαίωνα και την τρομοκρατία στις εργασιακές σχέσεις. 

 

Το ΔΣ της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. Καλεί όλους τους συλλόγους/μέλη της Ομοσπονδίας να 

ενημερώσουν τα μέλη τους και να τα παροτρύνουν να συμμετάσχουν μαζικά, ενωτικά 

και δυναμικά στην ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9/11/2022, ως 

δραστική απάντηση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα που η κοινωνία μας βιώνει. 

 

  

 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. 

 

               Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 

  

         Μάλλιαρης Χρήστος Ζήσης Αθανάσιος 

 

 

 

 

 

 

 

 



Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.: Κάλεσμα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για συμμετοχή στην Πανελλαδική 

Απεργία στις 9/11/2022 
  

 

 

 

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.                               /2022  Σελίδα 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


