Η απεργία των ερευνητών, μια
δυναμική αρχή!
της Λίνας Παλλάκη
Δυναμική και μαζική η συμμετοχή των ερευνητριών και των
εργαζομένων στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην πρώτη 24ωρη
κλαδική γενική απεργία που κήρυξε το νεοσύστατο σωματείο
εργαζομένων στην έρευνα και στην τριτοβάθμια (ΣΕΡΕΤΕ).
Πολλοί αφανείς εργαζόμενοι των ερευνητικών κέντρων και των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, οι οποίοι αποτελούν τη βασική
μηχανή του έργου που παράγεται στα ερευνητικά κέντρα και τα
πανεπιστήμια, βγήκαν στους δρόμους σε πολλές πόλεις ανά την
Ελλάδα καταγγέλλοντας την εργασιακή επισφάλεια και τις
ελαστικές σχέσεις εργασίας στον χώρο της έρευνας και
διεκδικώντας τα αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα. Οι υποτροφίες,
οι συμβάσεις έργου και πολύ συχνά η άμισθη εργασία χωρίς τις
βασικές παροχές προς τους εργαζόμενους, τα εξαντλητικά ωράρια,
η απουσία επιδομάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ο
εργασιακός εκφοβισμός και η μόνιμη επισφάλεια και ανασφάλεια
για το αύριο είναι μόνο ορισμένα από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι ερευνητές/τριες και
οι διδάσκοντες/ουσες σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια.
Παρόλη την μεγάλη ετερογένεια των σχέσεων εργασίας με τους
φορείς και τον κατακερματισμό των εργαζομένων, τα κοινά βασικά
αιτήματα όλων είναι η ασφάλιση, ο σταθερός μισθός, το ωράριο,
οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και ό,τι άλλο συνθέτει τις
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Οι χθεσινές απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την Αθήνα
με την συγκέντρωση διαμαρτυρίας να δίνει το σύνθημα εκκίνησης
μπροστά στο Υπουργείο Ανάπτυξης με την πορεία να φτάνει μέχρι
την Πρυτανεία όπου εκπρόσωποι του σωματείου κατέθεσαν τα
βασικά αιτήματα της απεργίας. Μέλη του σωματείου
συγκεντρώθηκαν
επίσης σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και

ερευνητικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα όπως στο ΙΤΕ στην Κρήτη,
στην Πρυτανεία του πολυπαθούς ΑΠΘ, και στην Πρυτανεία του
πανεπιστημίου Πατρών.
Η πρώτη κλαδική απεργία των ερευνητών είχε από νωρίς την
έμπρακτη στήριξη πολλών πρωτοβάθμιων σωματεία εργαζομένων
(ΣΕΕΕΗ, ΣΜΤ, ΕΛΚΕΘΕ,ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΚΠ, της πανελλήνιας
ομοσπονδίας εργαζομένων Ερευνητικών κέντρων και Ιδρυματών
(ΠΟΕΕΚ-Ι)) και διδασκόντων οι οποίοι προχώρησαν σε στάσεις
εργασίας καθώς και πολλών φοιτητικών σύλλογων. Τη συμπαράσταση
τους δήλωσαν σωματεία και σύλλογοι εργαζομένων στην έρευνα και
στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως της Κύπρου, της Γαλλίας,
της Ισπανίας και της Σουηδίας.
Οι πάγιες

διεκδικήσεις των ερευνητών είναι η αύξηση των

κρατικών πόρων στην έρευνα και την παιδεία για να καλύπτει τις
κοινωνικές και ανθρωπιστικές ανάγκες που προκύπτουν στην
καθημερινότητα και χτες έγινε μια δυναμική αρχή.

