
Κάποιες στιγµές της ιστορίας, ένας εργαζόµενος λέει “∆εν είµαι µόνη ή µόνος µου στον κάθε τυχόντα χώρο εργασίας. Είµαστε µαζί. 
Είµαστε πολλοί. Έχουµε κοινές ανησυχίες και προβλήµατα”. Αυτή η συνειδητοποίηση, όταν γίνεται πράξη µε την οργάνωση σε 
σωµατείο, αποτελεί µια µικρή τοµή στην πάλη, στη συνείδηση, στην αλληλεγγύη και κυρίως στη δυνατότητα διεκδίκησης της 
καλυτέρευσης της ζωής µας.

Μία τέτοια τοµή ζούµε αυτή τη στιγµή µε τη δηµιουργία του Πανελλαδικού Σωµατείου Εργαζοµένων στην Έρευνα και την 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, που θα καλύπτει το πιο πληττόµενο κοµµάτι του κλάδου, πράγµα που υπήρξε βασικός στόχος του 
σχήµατός µας. Ζούµε τη δηµιουργία του σωµατείου διεκδίκησης των αναγκών µας, εντάσσοντας το σύνολο των εργαζοµένων στον 
κλάδο αρνούµενο τα ιδεολογήµατα της εργοδοσίας περί εκπαιδευόµενων και όχι εργαζόµενων. Τη δηµιουργία του Σωµατείου που 
συνενώνει ενεργούς συµβασιούχους, “µπλοκάκια”, την εκ περιτροπής αµοιβόµενη εργασία, την αφανή και µαύρη εργασία, τους 
Υποψήφιους ∆ιδάκτορες, το βοηθητικό ερευνητικό προσωπικό. Τη δηµιουργία του Σωµατείου µέσω του οποίου όλες αυτές οι 
κατηγορίες θα παλέψουµε µαζί για αναγνώριση της εργασιακής µας ιδιότητας, για µισθό, ωράριο, ασφάλιση και αξιοπρεπείς 
συνθήκες ζωής.

Πως η ανάγκη
γίνεται Ιστορία;

Μιλούµε για την Έρευνα ως “κλάδο” της οικονοµίας µε πολύ συνειδητό και ευσυνείδητο 
τρόπο: εκτιµούµε πως βρισκόµαστε στο ιστορικό κλείσιµο της εποχής της 
πολυδιασπασµένης έρευνας κατά το µοντέλο “κάθε επιχείρηση έχει το R&D της για τις δικές 
της ανάγκες”. ∆ιαφαίνεται παγκοσµίως (και µε µια µικρή καθυστέρηση και στην Ελλάδα) η 
αντικατάσταση αυτού µε ένα µοντέλο στο οποίο η ιδιωτική έρευνα γίνεται µε το δηµόσιο 

πλούτο. Αυτό γίνεται πρωτίστως µε τη µορφή ερευνητικών προγραµµάτων όπου οι επιχειρήσεις έρχονται, προσκολλώνται σε ένα 
∆ηµόσιο Ίδρυµα ή Ερευνητικό Κέντρο, διεξάγουν την έρευνά τους χωρίς την ευθύνη των εγκαταστάσεων, µισθοδοσιών, εξοπλισµού 
και κυρίως προσωπικού, αποκτώντας εκ των υστέρων το δικαίωµα εµπορικής αξιοποίησης της καινοτοµίας. ∆ευτερευόντως (από 
πλευράς έκτασης), αυτό το µοντέλο ακολουθείται από συµπράξεις επιχειρήσεων (clusters) τα οποία έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να δηµιουργούν και να συντηρούν πλήρη ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και ερευνητικά κέντρα αποκλειστικά για τις ανάγκες 
των συνεργαζόµενων επιχειρήσεων.

Για εµάς αυτό σηµαίνει την οµογενοποίησή µας σε πολύ λιγότερο διαφοροποιηµένη και όσο το δυνατόν “φθηνότερη” εργατική 
δύναµη ως εξής: πρώτον, εξίσωση µέσω της ισοπέδωσης των εργασιακών δικαιωµάτων των διαφόρων επιστηµονικών τοµέων της 
έρευνας και µετατροπή των πτυχίων σε ατοµικούς φακέλους προσόντων ώστε εκπαίδευση και συνακόλουθος µισθός να είναι à la 
carte, ανάλογα µε τις τρέχουσες ανάγκες. ∆εύτερον, τη θεσµοθέτηση της εργασίας “µε το κοµµάτι” και των απλήρωτων διαστηµάτων 
µεταξύ συµβάσεων, καθώς η περικοπή της ∆ηµόσιας χρηµατοδότησης κάνει τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
να υιοθετούν αυτό το µοντέλο µε δική τους πρωτοβουλία, αντί διαταγµάτων.

Για εµάς όµως αυτό σηµαίνει επίσης µεγαλύτερη συνειδητοποίηση πως ως εργαζόµενες/εργαζόµενοι στην ερευνητική και 
διδακτική διαδικασία αποτελούµε µία εργασιακή ενότητα και έναν όλο και πιο συγκροτηµένο και διακριτό τοµέα της οικονοµίας. 
Στα πλαίσια αυτού, αν αντιληφθούµε τον εαυτό µας ως κλάδο, αν οργανωθούµε ως κλάδος και αν παλέψουµε έτσι, µπορούµε να 
ανατρέψουµε τη συνεχή πορεία προς τα κάτω που βιώνουµε µαζί µε πλείστους άλλους κλάδους της οικονοµία . Ατοµικά ή σε 
συντεχνιακές οντότητες ζήσαµε το αδιέξοδο και ήρθε η ώρα να διερευνήσουµε τον νέο δρόµο. 

Σωµατείο στην Έρευνα και την Τριτοβάθµια εκπαίδευση: 
γιατί τώρα;

To σωµατείο µας δηµιουργήθηκε εν µέσω µιας ιδιαιτέρως “καυτής” περιόδου για την πλειοψηφία των εργαζοµένων και της 
νεολαίας.  Τον τελευταίο ενάµιση χρόνο είµαστε µάρτυρες της λυσσαλέας συνέχισης της επίθεσης από µεριάς κεφαλαίου και 
κυβερνήσεων τέτοιας που δεν διστάζει να θυσιάζει την ίδια την ανθρώπινη ζωή και τον πλανήτη. Τα απανωτά κύµατα της πανδηµίας 
του covid-19, αλλά και η ίδια η ύπαρξή της είναι απόρροιες της πολιτικής που θυσιάζει στο βωµό του κέρδους κάθε πτυχή της 
κοινωνικής ζωής και το ίδιο το φυσικό περιβάλλον (αποψίλωση δασών, µαζική παραγωγή κ.α.). Επεκτάθηκε πάνω στα χρόνια 
διαλυµένα και υποστελεχωµένα Συστήµατα Υγείας, δείχνοντας πως η υγεία µας δεν είναι προτεραιότητα. 

Παρά τον κώδωνα του κινδύνου που ακόµη κρούει η ίδια η ζωή, η αναγκαία συνεργασία όλων των κρατών και η από κοινού 
δηµόσια χρηµατοδοτηµένη και προσβάσιµη έρευνα για την άµεση παραγωγή εµβολίων και θεραπειών, τα αναγκαία ουσιαστικά 
µέτρα ενίσχυσης της δηµόσιας υγείας (ενίσχυση του ΕΣΥ, προσλήψεις υγειονοµικών, αύξηση των ΜΕΘ κ.α.), τα µέτρα στους χώρους 
δουλειάς και η επιτήρηση της εφαρµογής τους, τα µέτρα για το ασφαλές άνοιγµα των σχολείων και η αύξηση των δροµολογίων σε 
ΜΜΜ λάµπουν δια της απουσίας τους. Ζούµε σε µια κοινωνία “σε γύψο”, µε πανάκεια το τρίπτυχο lockdown - ατοµική ευθύνη - 
εµβόλιο, µε την υγειονοµική κρίση να αξιοποιείται ως πρόσχηµα για περαιτέρω µεταρρυθµίσεις  και καταστολή των αντιδράσεων 
στις όποιες τρέχουσες κυβερνητικές αποφάσεις.

Οι στρατηγικές τοµές σε παιδεία, εργασία και δικαιώµατα δε µας αφορούν µόνο γενικώς, αλλά και µε πολύ άµεσο και χειροπιαστό 
τρόπο.Ο νόµος Χατζηδάκη ήρθε για να εγκαθιδρύσει το καθεστώς απόλυτης εκµετάλλευσης και να εκτοξεύσει την άντληση 
υπεραξίας, χτυπώντας µεθοδικά α) στην καρδιά της προστασίας µας από την υπερεκµετάλλευση, διαλύοντας τα όρια µεταξύ 
εργάσιµου και ελεύθερου χρόνου, (κατάργηση 8ώρου, απλήρωτες υπερωρίες, ατοµικές συµβάσεις εργασίας κ.α.) και β) στη µόνη 
απειλή τους που δεν είναι άλλη από την οργάνωση και τον αγώνα των εργαζοµένων (περιστολή του δικαιώµατος στην απεργία, 
επίσηµο φακέλωµα της συνδικαλιστικής δράσης κ.α.). Απαντάµε πως εµείς παράγουµε τον πλούτο και κρατάµε όρθια µια ολόκληρη 
κοινωνία, και δεν σκοπεύουµε να γίνουµε σύγχρονοι δουλοπάροικοι!

Τέλος, ο νόµος Κεραµέως που όχι µόνο πέταξε εκτός τριτοβάθµιας 40.000 µαθητές φέτος µε την Ειδική Βάση Εισαγωγής, αλλά και 
καλωσόρισε την αστυνοµία εντός των ιδρυµάτων, µετατρέποντάς µας στους µόνους εργαζόµενους που θα έχουν αστυνοµία να 
περιπολεί στους χώρους εργασίας µας, σα να ζούµε το δικό µας αστυνοµοκρατούµενο πολίτευµα. Τις τελευταίες ηµέρες 
ανακοινώθηκε το νέο νοµοσχέδιο για την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. ∆ηµιουργεί ένα “ευέλικτο” πανεπιστήµιο για λίγους που θα 
προσφέρει σκόρπια προσόντα: ο φοιτητής θα περνά σε σχολή ή ίδρυµα και όχι σε τµήµα, διαλέγοντας σκόρπια µαθήµατα από τα 
διάφορα τµήµατα µέχρι να συµπληρώσει τις µονάδες για πτυχίο (!). Γίνεται σαφής αναφορά στην αποσύνδεση των εργασιακών και 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων από αυτά τα πτυχία - κοµφετί. Ο κούφιος εκσυγχρονισµός τους µας γυρίζει αιώνες πίσω. 
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Η χρηµατοδότηση και οι συνθήκες εργασίας µας

Η εξάρτηση των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ  από ανταγωνιστικά προγράµµατα και η ανεπαρκής κρατική χρηµατοδότηση 
καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το πλαίσιο στο οποίο καλούµαστε να εργαστούµε. Αποτελούν βασικές πλευρές της πολιτικής που 
πρέπει να ανατρέψουµε για να έχουµε αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Σε επίπεδο πανεπιστηµίων µετράµε µνηµονιακή µείωση της 
κρατικής επιχορήγησης της τάξης του 96% (2009 έως το 2020), ενώ στα Ερευνητικά Κέντρα (η πλειοψηφία των οποίων είναι ΝΠΙ∆ - 
δηλαδή η κρατική χρηµατοδότηση καλύπτει µόνο το 51% των πάγιων εξόδων και τα υπόλοιπα είναι από ιδιωτικά κεφάλαια) µετράµε 
µειώσεις της κρατικής επιχορήγησης της τάξης του 20-40% την τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτό, όλο και µεγαλύτερο ποσοστό 
των εξόδων καλύπτεται πλέον από τα αποθεµατικά των Ειδικών Λογαριασµών, µε αποτέλεσµα αφενός την επί της ουσίας 
αυτοχρηµατοδότηση τους και αφ’ ετέρου την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους στη βάση του κέρδους, σε βάρος µας.

Οι εργασιακές συνθήκες που προκύπτουν από το παραπάνω για τους νέους ερευνητές και ερευνήτριες, για το δυναµικό που παράγει 
τη νέα γνώση και έρευνα εντός των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών ιδρυµάτων, δεν χαρακτηρίζονται απλά  από την απουσία 
ουσιαστικών εργασιακών δικαιωµάτων. Η µαύρη εργασία, η εργασιακή επισφάλεια, η έντονη κινητικότητα και εξάρτηση από 
προγράµµατα, η απουσία ωραρίου, οι ποικίλες σχέσεις εργασίας που επίµονα προσπαθούν να αποκρύψουν  σχέση εξαρτηµένης 
εργασίας, η απουσία ασφάλισης, τα υψηλά ποσοστά άµισθης εργασίας (αφού συχνά αντιµετωπίζεται ως µέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας) και οι διαφορετικές ταχύτητες εργαζοµένων όπου και καθιστούσαν τον εργασιακό κλάδο της έρευνας για πολύ καιρό  
µη αναγνωρίσιµο ως τέτοιο, αποτελούν κάποια από τα βασικά του χαρακτηριστικά.

Όλες οι κυβερνήσεις του προηγούµενου διαστήµατος επένδυσαν στη κρατική υποχρηµατοδότηση των ΑΕΙ και των ερευνητικών 
κέντρων και στην οµηρία χιλιάδων εργαζοµένων σε καθεστώτα επισφαλούς εργασίας σε όλο το φάσµα αυτής. Τα πανηγύρια της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΛΙ∆ΕΚ δεν ήταν τίποτα περισσότερο από εγκαθίδρυση της ανασφάλιστης εργασίας στο κλάδο. 

Τη µουντή αυτή πραγµατικότητα, µόνο η οργάνωση των εργαζοµένων µπορεί να αλλάξει και παλεύουµε για να το κάνει! Όσο και αν 
προσπαθούν να µας κάνουν να πιστεύουµε πως είµαστε “τεµπέληδες” οι εργαζόµενοι στην έρευνα ξέρουµε πως εµείς την κρατάµε 
όρθια παρά τις αντίξοες συνθήκες διεξαγωγής της! Όσο και αν προσπαθούν να µας πείσουν πως είµαστε εκπαιδευόµενοι, οι 
εργαζόµενοι στην έρευνα ξέρουµε το έργο που παράγουµε και το πώς αξιοποιείται! Όσο και αν προσπαθούν να µας πείσουν πως 
είµαστε µονάδες στην εργασιακή έρηµο, οι εργαζόµενοι στην έρευνα ξέρουµε πως έχουµε ο ένας τον άλλον και µόνο µέσα από τους 
αγώνες µας από κοινού µε το σύνολο των εργαζοµένων µπορούµε να διεκδικήσουµε την άµεση βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
µας! Άλλωστε και οι πρόσφατοι αγώνες στην e - food και στη Cosco απέδειξαν τη δυνατότητα της επιβολής κατακτήσεων για τους 
εργαζόµενους µε όπλο τους µαζικούς αγώνες. Εµείς ως LΑΒour αντιλαµβανόµαστε τους εαυτούς µας ως κοµµάτι του εργατικού 
κινήµατος και θεωρούµε πως µοναδικό όχηµα είναι οι µαζικοί αγώνες για να αντιστραφεί η εργασιακή ζούγκλα που βιώνουµε



Τι είναι και τι θέλει το LABour 

Το σχήµα LABour – Αγωνιστική Παρέµβαση στην Έρευνα αποτελεί µια εργατική, ανατρεπτική, αριστερή συλλογικότητα που 
επιδιώκει να συµβάλλει στην µαζική, συλλογική δράση των εργαζοµένων στην έρευνα για την ανατροπή των σηµερινών βάρβαρων 
συνθηκών εργασίας και ζωής.

// Παλεύουµε για ενιαία παρέµβαση στον κλάδο, σε κάθε Ίδρυµα κι Ερευνητικό Κέντρο, ενάντια στις µορφές απλήρωτης, 
κακοπληρωµένης και ανασφάλιστης εργασίας που επικρατούν.
// Παράλληλα, αγωνιζόµαστε για πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα για όλους τους εργαζόµενους, διεκδικούµε την 
αναγνώριση της εργασιακής ιδιότητας του µη µόνιµου ερευνητικού προσωπικού και την υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης 
Εργασίας, ως πρώτο µέσο επίτευξης ανθρώπινων συνθηκών εργασίας και αξιοπρεπούς µισθού.
// Το είδος της έρευνας που παράγουµε και ο τρόπος διεξαγωγής της δεν θέλουµε να καθορίζονται από τις ανάγκες του 
κεφαλαίου για κερδοφορία.  Είµαστε ενάντια σε κάθε οικονοµική εξάρτηση των ιδρυµάτων από ανταγωνιστικά προγράµµατα – 
προγράµµατα αριστείας (ΕΣΠΑ, ελληνικά κλπ). 
// Πραγµατικές κατακτήσεις ανακούφισης του λαού µπορούν να υπάρξουν µόνο έξω από το ασφυκτικό πλαίσιο της ΕΕ και των 
µνηµονίων. Γι’ αυτό το λόγο είµαστε απέναντι στην ΕΕ και στις πολιτικές της, παλεύουµε για κατάργηση των µνηµονιακών 
δεσµεύσεων και στεκόµαστε απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις που φορτώνουν στις πλάτες µας το βάρος της κρίσης.

Τα άµεσα βήµατα του Σωµατείου
Στο δια ταύτα όµως, τι διεκδικούµε συγκεκριµένα για τον κλάδο µας και συνολικά για τους εργαζοµένους;
Με ποιόν τρόπο µπορούµε να διαπραγµατευτούµε τις συνθήκες της εργασίας µας και την αξία της εργατικής µας δύναµης και να 
παλέψουµε για άµεση κατοχύρωση των δικαιωµάτων µας; Με ποιόν τρόπο µπορούµε να διασφαλίσουµε πως κανένας και καµµία 
συνάδελφος δε θα δουλεύει ως αµισθί πολυεργαλείο για έρευνα - παραγγελίες - λάντζα; Πώς θα µπορούν οι  συναδέλφισσες µας να 
έχουν δικαίωµα στη µητρότητα χωρίς τα στοιχειώδη δικαιώµατα (ασφάλιση, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, άδεια εγκυµοσύνης); Πώς 
δε θα αναγκαζόµαστε τελειώνοντας τη σχολή να φεύγουµε για το εξωτερικό ως µόνη διέξοδο εργασίας πάνω στο αντικείµενό µας;

Πιστεύουµε πως πρώτο, αναγκαίο και βασικό µέληµα του σωµατείου µας είναι ο αγώνας για συγγραφή και σύναψη Συλλογικής 
Σύµβασης Εργασίας (ΣΣΕ) που να καλύπτει όλο το προσωπικό στην Έρευνα και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση εξασφαλίζοντας µισθό 
στο ύψος των πραγµατικών αναγκών µας και πλήρη εργασιακά δικαιώµατα. Ώστε να αναγνωριστεί επιτέλους ο κλάδος της έρευνας 
ως εργασιακός κλάδος σε όλες τις βαθµίδες, ώστε να έχουν όλοι οι συνάδελφοί µας που εργάζονται στην έρευνα πλήρη δικαιώµατα 
ενάντια στις ακαδηµαϊκές διακρίσεις! Από τη βαθµίδα των Υ.∆. και το τεχνικό προσωπικό καθώς και όλων των συµβασιούχων που 
απασχολούνται σε ερευνητικά προγράµµατα, έως και τις εργαζόµενες και εργαζόµενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς  
ερευνητικές, διδακτικές ή διοικητικές ανάγκες και εµφανίζονται ως “περιστασιακοί εξωτερικοί συνεργάτες”!

Επίσης θεωρούµε αναγκαίο µέληµα του Σωµατείου την άµεση δηµιουργία οµάδων εργασίας-επιτροπών µε σκοπό τη χαρτογράφηση 
των συνθηκών εργασίας, την κατάρτιση της ΣΣΕ, της παρακολούθησης των εργασιακών αυθαιρεσιών  σε όλη την έκταση του 
κλάδου. Θέλουµε ένα σωµατείο συµµετοχικό και δηµοκρατικό όπου όλα τα µέλη του θα νιώθουν οργανικό κοµµάτι του, θα παίζουν 
ρόλο και θα συµβάλλουν στην ανάπτυξη του.

Για να σταµατήσουν να υπάρχουν µια για πάντα οι χιλιάδες αόρατοι εργαζόµενοι στον κλάδο µας οφείλει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος 
που διεξάγεται η έρευνα. Ο τρόπος που για να συµβαδίζει πλήρως µε τις ανάγκες της αγοράς γεννά φουρνιές επισφαλώς 
εργαζοµένων και βάζει σε δεύτερη µοίρα τις ανάγκες µας. Παλεύουµε για: 

// ∆ηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας! Ενάντια στην υποχρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων 
ως πάγιο αίτηµα των πολιτικών της Ε.Ε και του κεφαλαίου, τον δρόµο της ιδιωτικοποίησης της έρευνας. Ενάντια στις “µονάδες 
αριστείας”, τη δικαιολογία για τον οικονοµικό στραγγαλισµό του συνόλου.
// Έρευνα και εκπαίδευση µε βάση τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας! Γιατί  µία στείρα κριτική στο υπάρχον ερευνητικό 
πλαίσιο και ένας οικονοµικός αγώνας για υψηλότερες αµοιβές στον κλάδο δεν είναι αρκετά για να ανατρέψουν την υπάρχουσα 
κατάσταση, όπου η κατεύθυνση και η εκµετάλλευση της έρευνας αποτελούν προνόµιο των λίγων. Παλεύουµε για έρευνα που θα 
έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των λαών, τη χειραφέτηση του ατόµου και το ξεπέρασµα της αυταπάτης, του ανορθολογισµού 
και του σκοταδισµού.
// Ενάντια στην κατάργηση δηµοκρατικών κατακτήσεων και τη θέσπιση αυταρχικών µορφών διοίκησης που προσοµοιάζουν σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ανατροπή των αναχρονιστικών αλλαγών στην Παιδεία και κάθε µορφής ιδιωτική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση.
// Ανεµπόδιστη πρόσβαση όλης της κοινωνίας στα αποτελέσµατα της έρευνας και στη βιβλιογραφία. Καµία χρήση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων για εµπορικούς σκοπούς (πατέντες κλπ) και κατάχρηση τους από τους κατασταλτικούς, κρατικούς 

και δικαστικούς µηχανισµούς.
// Πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών. Κανένας ερευνητής που δεν εντάσσεται στις 
κατηγορίες των υποψήφιων διδακτόρων ή φοιτητών (µεταπτυχιακών ή προπτυχιακών) χωρίς µονιµότητα. Κανένας µέλος του 
διοικητικού, τεχνικού και άλλου αναγκαίου προσωπικού (π.χ. υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρηση εγκαταστάσεων) χωρίς 
µονιµότητα. Κανένας Υ.∆, µεταπτυχιακός και προπτυχιακός φοιτητής να µην εκτελεί εργασία στη θέση του µόνιµου προσωπικού.
// Κανένας εργαζόµενος στην έρευνα να µην ετερο-απασχολείται εντός των ερευνητικών δοµών. Καµία υποκατάσταση 
εργασιακής σχέσης µε υποτροφία. Όχι στο πρόγραµµα “απόκτησης προϋπηρεσίας” µε όρους µαθητείας, η προϋπηρεσία 
αποκτάται στα πλαίσια της εργασίας, όχι πριν από αυτή! Οι Υ.∆., µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί σπουδαστές που εργάζονται σε 
προγράµµατα να προσλαµβάνονται µε συµβάσεις εργασίας, κι όχι έργου, βάσει ΣΣΕ.
// Αντικατάσταση όλων των ελαστικών µορφών εργασίας (∆ΠΥ, προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας κλπ) µε συµβάσεις 
αορίστου χρόνου. Κατάργηση των συµβάσεων έργου και του ∆ΠΥ. Μέχρι την κατάργηση των συµβάσεων έργου και ∆ΠΥ, 
καταβολή του ΦΠΑ και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τα ιδρύµατα στους συναδέλφους που εργάζονται σε 
ερευνητικά µε ∆ΠΥ. Παλεύουµε για την υπογραφή Κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας
// Κατάργηση του Νόµου Χατζηδάκη και κάθε αντεργατικής νοµοθεσίας.
// Μόνιµη και σταθερή δουλειά, υγεία και παιδεία για όλο το λαό. Αυξήσεις στους µισθούς για να καλύπτονται οι σύγχρονες 
ανάγκες. ∆ραστική µείωση των ορίων συνταξιοδότησης και των ωρών εργασίας, όπως επιτρέπει η αλµατώδης άνοδος της 
παραγωγικότητας της εργασίας, για να εξαλειφθεί η ανεργία.



Ποιό σωµατείο µπορεί να βάλει µπροστά τον αγώνα για σύναψη ΣΣΕ, ενοποιώντας τον κλάδο; Τι οργάνωση των εργαζοµένων µπορεί να 
παλέψει γι αξιοπρεπής όρους εργασίας κόντρα στον νέο νόµο Χατζηδάκη αλλά και όρους ζωής κόντρα σε κάθε διάκριση, για να πάψει 
η εκµετάλλευση κάθε είδους στον κλάδο µας και όχι µόνο;

Παλεύουµε για ένα σωµατείο ανοιχτό, µαζικό και µαχητικό! Που θα συζητάει τακτικά από τα κάτω µέσα από τις συνελεύσεις του και 
θα είναι έτοιµο να παλέψει για κάθε µία και κάθε έναν από εµάς προσωπικά, πλάι στα µεγάλα και χρόνια προβλήµατα του κλάδου! 
Για ένα σωµατείο έτοιµο να µας υπερασπιστεί ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία, τον εκφοβισµό, τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις! 
Για ένα σωµατείο που ως οργανικό κοµµάτι του εργατικού κινήµατος µαζί µε το σύνολο των εργαζοµένων θα παλεύει για την 
ανατροπή του αντιπάλου και των πολιτικών του που συρρικνώνουν προς τα κάτω τα δικαιώµατά µας σε ∆ουλειά - Υγεία - Ζωή και 
Ελευθερίες! 

Για αυτό παλεύουµε για συντονισµό των σωµατείων και εργατικό κίνηµα ανεξάρτητο από τον γραφειοκρατικό και αστικοποιηµένο 
συνδικαλισµό των ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ που χορεύουν στο ρυθµό που υποδεικνύει ο αντίπαλος και δεν είναι µε τους επικίνδυνους 
εργατικούς αγώνες! Νικηφόρο µπορεί να είναι µόνο ένα εργατικό κίνηµα ανεξάρτητο από κυβερνητικούς και κρατικούς 
µηχανισµούς, που θα ενοποιείται στην βάση των αποφάσεων των συνελεύσεων των σωµατείων του και θα έχει πυξίδα την επιβολή 
των διεκδικήσεων του. Παλεύουµε για ταξική ενότητα και αλληλεγγύη στη βάση των κοινών µας συµφερόντων, για να πάψει η 
εκµετάλλευση στον κλάδο µας και σε κάθε κλάδο παραγωγής, για να ζήσουµε αλλιώς! 

Για να σταµατήσουν να υπάρχουν µια για πάντα οι χιλιάδες αόρατοι εργαζόµενοι στον κλάδο µας οφείλει να αλλάξει ριζικά ο τρόπος 
που διεξάγεται η έρευνα. Ο τρόπος που για να συµβαδίζει πλήρως µε τις ανάγκες της αγοράς γεννά φουρνιές επισφαλώς 
εργαζοµένων και βάζει σε δεύτερη µοίρα τις ανάγκες µας. Παλεύουµε για: 

// ∆ηµόσια χρηµατοδότηση της έρευνας! Ενάντια στην υποχρηµατοδότηση των πανεπιστηµίων και των ερευνητικών κέντρων 
ως πάγιο αίτηµα των πολιτικών της Ε.Ε και του κεφαλαίου, τον δρόµο της ιδιωτικοποίησης της έρευνας. Ενάντια στις “µονάδες 
αριστείας”, τη δικαιολογία για τον οικονοµικό στραγγαλισµό του συνόλου.
// Έρευνα και εκπαίδευση µε βάση τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας! Γιατί  µία στείρα κριτική στο υπάρχον ερευνητικό 
πλαίσιο και ένας οικονοµικός αγώνας για υψηλότερες αµοιβές στον κλάδο δεν είναι αρκετά για να ανατρέψουν την υπάρχουσα 
κατάσταση, όπου η κατεύθυνση και η εκµετάλλευση της έρευνας αποτελούν προνόµιο των λίγων. Παλεύουµε για έρευνα που θα 
έχει στόχο τη βελτίωση της ζωής των λαών, τη χειραφέτηση του ατόµου και το ξεπέρασµα της αυταπάτης, του ανορθολογισµού 
και του σκοταδισµού.
// Ενάντια στην κατάργηση δηµοκρατικών κατακτήσεων και τη θέσπιση αυταρχικών µορφών διοίκησης που προσοµοιάζουν σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ανατροπή των αναχρονιστικών αλλαγών στην Παιδεία και κάθε µορφής ιδιωτική τριτοβάθµια 
εκπαίδευση.
// Ανεµπόδιστη πρόσβαση όλης της κοινωνίας στα αποτελέσµατα της έρευνας και στη βιβλιογραφία. Καµία χρήση των 
ερευνητικών αποτελεσµάτων για εµπορικούς σκοπούς (πατέντες κλπ) και κατάχρηση τους από τους κατασταλτικούς, κρατικούς 

και δικαστικούς µηχανισµούς.
// Πρόσληψη µόνιµου προσωπικού για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών. Κανένας ερευνητής που δεν εντάσσεται στις 
κατηγορίες των υποψήφιων διδακτόρων ή φοιτητών (µεταπτυχιακών ή προπτυχιακών) χωρίς µονιµότητα. Κανένας µέλος του 
διοικητικού, τεχνικού και άλλου αναγκαίου προσωπικού (π.χ. υπηρεσίες καθαριότητας, συντήρηση εγκαταστάσεων) χωρίς 
µονιµότητα. Κανένας Υ.∆, µεταπτυχιακός και προπτυχιακός φοιτητής να µην εκτελεί εργασία στη θέση του µόνιµου προσωπικού.
// Κανένας εργαζόµενος στην έρευνα να µην ετερο-απασχολείται εντός των ερευνητικών δοµών. Καµία υποκατάσταση 
εργασιακής σχέσης µε υποτροφία. Όχι στο πρόγραµµα “απόκτησης προϋπηρεσίας” µε όρους µαθητείας, η προϋπηρεσία 
αποκτάται στα πλαίσια της εργασίας, όχι πριν από αυτή! Οι Υ.∆., µεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί σπουδαστές που εργάζονται σε 
προγράµµατα να προσλαµβάνονται µε συµβάσεις εργασίας, κι όχι έργου, βάσει ΣΣΕ.
// Αντικατάσταση όλων των ελαστικών µορφών εργασίας (∆ΠΥ, προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας κλπ) µε συµβάσεις 
αορίστου χρόνου. Κατάργηση των συµβάσεων έργου και του ∆ΠΥ. Μέχρι την κατάργηση των συµβάσεων έργου και ∆ΠΥ, 
καταβολή του ΦΠΑ και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τα ιδρύµατα στους συναδέλφους που εργάζονται σε 
ερευνητικά µε ∆ΠΥ. Παλεύουµε για την υπογραφή Κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας
// Κατάργηση του Νόµου Χατζηδάκη και κάθε αντεργατικής νοµοθεσίας.
// Μόνιµη και σταθερή δουλειά, υγεία και παιδεία για όλο το λαό. Αυξήσεις στους µισθούς για να καλύπτονται οι σύγχρονες 
ανάγκες. ∆ραστική µείωση των ορίων συνταξιοδότησης και των ωρών εργασίας, όπως επιτρέπει η αλµατώδης άνοδος της 
παραγωγικότητας της εργασίας, για να εξαλειφθεί η ανεργία.

Η ύπαρξη σωµατείου στον κλάδο της έρευνας ήταν µια αδήριτη ανάγκη και η απουσία του ήταν εµφανής σε όλες και όλους. Τώρα 
που αυτή η ανάγκη έγινε πράξη, το επόµενο βήµα είναι η ενδυνάµωση του σωµατείου µας για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στη 
διεκδίκηση των αναγκών µας! Επειδή η πράξη είναι που αλλάζει τον κόσµο, το πρώτο βήµα είναι η εγγραφή στο Σωµατείο, όπως 
αυτή θα γίνεται κατά τόπους στα Ερευνητικά Κέντρα και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, έως και την εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στις 
4/12/2021. Το δεύτερο βήµα είναι η συµµετοχή στις πρώτες εκλογές του Σωµατείου στις 11 και 12/12/2021!

Για όλα τα παραπάνω σε καλούµε να στηρίξεις το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο του LABour αλλά πολύ περισσότερο να συµµετέχεις 
ενεργά στις µάχες που θα δώσουµε µέσα από το σωµατείο µας! Παλεύουµε για ένα ζωντανό, µαζικό και µαχητικό σωµατείο - όπλο 
στα χέρια µας!
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> Σάββατο 11/12/2021 | 9:00 - 20:00 | Κτίριο Ν. Χηµείου Σχολή Επιστηµών της Αγωγής (αµφιθέατρα ΑΑ-1ος όροφος & Γ∆-3ος όροφος)
> Κυριακή 12/12/2021 | 9:00 - 20:00 | Κτίριο Ν. Χηµείου Σχολή Επιστηµών της Αγωγής (αµφιθέατρα ΑΑ-1ος όροφος & Υ - Υπόγειο)


