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ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΠΟΣΕΕΙΙΔ στην απεργία της Πέμπτης 16 Μαρτίου 2023 

που προκήρυξε το 38ο συνέδριο της ΓΣΕΕ με ομόφωνη απόφασή του  

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Ιδρύματα 

Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Δ.) συμμετέχει στην απεργία της Πέμπτης 16 

Μάρτη του 2023, που έχει προκηρυχθεί ομόφωνα από την ολομέλεια του συνεδρίου 

της ΓΣΕΕ κατά το 38ο πανελλαδικό συνέδριό της που έγινε στις 9-12 Μαρτίου.  

 

 

Από την αναλυτική συζήτηση που έγινε στο συνέδριο σχετικά με το δυστύχημα των 

Τεμπών και όχι μόνο αυτού, προέκυψαν σοβαρές αποδείξεις από τις καταθέσεις των 

πλέον σχετικών σωματείων (Μηχανοδηγών, εργαζομένων ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ κλπ.) 

του χώρου, για το βαρύ ιστορικό και τις ελλείψεις που είχαν κατά καιρούς 

καταγγελθεί, τις κλοπές υλικού, όπως και τη συστηματική απαξίωση του ΟΣΕ, την 

υποστελέχωσή του και την πολυδιάσπασή του που κατέληξε σε σοβαρότατα 

οργανωτικά ζητήματα, βάση των οποίων ήταν και η συνεπακόλουθη τεχνική 

ανεπάρκεια σε συστήματα ασφάλειας και κεντρικής εποπτείας των μέσων σταθερής 

τροχιάς σε όλο τους το φάσμα. 

 

Οι πολιτικές που διαχρονικά έχουν εφαρμοστεί στο χώρο των μέσων σταθερής 

τροχιάς με μοναδικό στόχο την απαξίωση αυτών των σημαντικών υποδομών της 

χώρας μας και απώτερο σκοπό την ιδιωτικοποίησή τους σε χαμηλό τίμημα για τους 

αναδόχους, αποτελεί τον κύριο λόγο του εγκλήματος που συντελείται στους 

Ελληνικούς Σιδηρόδρομους όπως και σε πολλές άλλες εθνικές υποδομές. 

 

Υπήρξαν καταγγελίες από σωματεία και εργαζόμενους και για άλλα μέσα μαζικής 

μεταφοράς όπως πλοία, αεροπλάνα (υποστελέχωση ελεγκτών σε μικρά αεροδρόμια 

της χώρας) και λεωφορεία (πυρκαγιές εν κινήσει, συντηρήσεις, έλεγχοι σε ελαστικά 

και ΚΤΕΟ, ώρες εργασίας οδηγών) που επίσης παρουσιάζουν σοβαρά θέματα 

ασφάλειας τα οποία αγνοούνται από τις εκάστοτε διοικήσεις και ελεγκτικούς 

μηχανισμούς ενώ ταυτόχρονα διώκονται με αγωγές οι καταγγέλλοντες όπως έγινε και 

με τα σωματεία του ΟΣΕ. 
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Στην Ελλάδα του 2023 τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας θυσιάζονται στο βωμό 

της μείωσης του κόστους λειτουργίας ενώ η Ελληνική πολυνομία βάζει εμπόδια στην 

ταχεία απόκτηση και εγκατάσταση κρίσιμου για τη λειτουργία των υποδομών 

εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, η Ελληνική νομοθεσία επιτρέπει σε «ημέτερους» να 

τοποθετούνται σε σημαντικές θέσεις, την ίδια στιγμή που χιλιάδες συμπολίτες μας με 

σημαντικά προσόντα και αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση αποκλείονται από αυτές 

τις θέσεις και αναγκάζονται να αναζητήσουν εργασία σε θέσεις χαμηλών προσόντων 

και αποδοχών. 

 

Συμμετέχουμε στην απεργία της Πέμπτης 16 Μαρτίου για να απαιτήσουμε μαζί με 

όλους τους εργαζόμενους και το λαό να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες για το 

δολοφονικό έγκλημα των Τεμπών, να διεκδικήσουμε σύγχρονες και φθηνές 

μεταφορές σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα 

την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού με όρους ασφάλειας καθώς και την 

προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.  

 

16 Μάρτη - ΑΠΕΡΓΙΑ! 

Όλες και όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. 

 
 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

 

 

 

 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. 

 

 

 

              Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας 

  

         Μάλλιαρης Χρήστος Ζήσης Αθανάσιος 
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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) 

Σ.Ε. Ε.Κ.Τ. , Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 


