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Συμμετέχουμε με τετράωρη στάση εργασίας, στην 24ωρη απεργία της 

ΓΣΣΕ και στις πανελλαδικές πανεργατικές κινητοποιήσεις της 28ης 
Νοέμβρη 2018! 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Μόνο η δύναμη της συλλογικής πάλης, μαζί με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και 
τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα, μπορεί να δώσει ελπίδα, αποφασιστικότητα και προοπτική 
για ένα καλύτερο μέλλον!  

Γι’ αυτό η ΟΔΠΤΕ προκηρύσσει στάση εργασίας για την Τετάρτη 28 Νοέμβρη, μέρα 
της πανεργατικής απεργίας, από τις 11 π.μ. έως τις 3 μ.μ. 

Να δώσουμε με ενότητα ενιαίο και συντονισμένο αγώνα. Να μην δεχτούμε καμιά αναμονή 
και ανοχή. Να απαντήσουμε στα ψέματα και τις αυταπάτες που σπέρνουν η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η ΝΔ.  Κανείς δεν θα μας λύσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει 
οι αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων τους από την έναρξη της κρίσης, αν δεν 
οργανωθεί μαζικός, αποφασιστικός αγώνας. 

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες-Όχι τα κέρδη των λίγων! 

Διεκδικούμε: 

 Να μην περάσει το σχέδιο της κυβέρνησης για την αναδιάρθρωση της Ανώτατης 
Εκπαίδευσης που προωθεί την ακόμα στενότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας 
με τις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, 
με δικαιώματα και μισθούς, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. 

 Νομοθετική ρύθμιση για τη μετατροπή των συμβάσεων σε ΙΔΑΧ όλων των συμβασιούχων. 

 Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες. Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Πλήρης 
μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, 
που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας. Ολοκληρωτικό 
ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων. 

Διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα Τ.Κ.: 17671 
Τηλέφωνα Προέδρου: 6948201440, 2310995206 
e-mail: savaspap@edlit.auth.gr 
Fax: 2310996772 
Τηλέφωνα Γ.Γραμματέα: 6974512598 – 2105294918 
e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com 

 

 



 Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου - Βρούτση. 

 Χορήγηση -συνέχιση και επέκταση των ρυθμίσεων- Μέσων Ατομικής Προστασίας και 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους που εργάζονται σε 
ανθυγιεινές εργασίες και χώρους. Μέτρα υγιεινής & ασφάλειας σε όλες τις υπηρεσίες, όλα τα 
κτήρια. 

 Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης, που υπηρετεί αντεργατικούς -
αντιλαϊκούς σκοπούς.  

 Καμιά εκχώρηση δημόσιας περιουσίας. 

 Να σταματήσει η φοροληστεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Αφορολόγητο 
όριο στα 20.000 ευρώ προσαυξημένο 5.000 για κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και 
όλων των χαρατσιών 

 Πλήρης κρατική χρηματοδότηση στο ύψος των πραγματικών λειτουργικών αναγκών και των 
αναγκών σε υποδομές των ιδρυμάτων. Πλήρης κάλυψη της φοιτητικής μέριμνας. 

 Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Κάλυψη 
των απωλειών σε εφάπαξ και συντάξεις. 

 Κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα και τις εξετάσεις. Δημόσια και δωρεάν Υγεία, 
σύγχρονη και αναβαθμισμένη. 

 Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς 
λογαριασμούς, οι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών. Προστασία της λαϊκής κατοικίας με 
νόμο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

 

                                Ο  Πρόεδρος                   H Γενική Γραμματέας 

                                                             
                                                Σάββας Παπαδόπουλος                      Νίκη Χρονοπούλου 

 

 


