
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
(Ο.Δ.Π.Τ.Ε.) 

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΙΣΩ ΤΩΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΤΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ! 

Η ΟΔΠΤΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες απολύσεις 5 εργαζομένων στο εστιατόριο των νέων εστιών του ΕΜΠ από 
την εταιρία BUFFET με την γελοία πρόφαση ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος για τις συσκευασίες των 
φαγητών! Να ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία λειτουργούν οι εργολάβοι μέσα στα Πανεπιστήμια: Από τη μία, πώς θα 
κερδοσκοπήσουν από τις ανάγκες των φοιτητών και από την άλλη, πώς θα μειώσουν τα κόστη τους, ξεζουμίζοντας τους 
εργαζόμενους. Οι εργολαβικές εταιρείες στα Πανεπιστήμια έχουν βγάλει χιλιάδες ευρώ χρόνια τώρα και το μόνο που τους 
νοιάζει είναι να βγάλουν και άλλα.  

Οι εργαζόμενοι που απολύονται αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίες, αλλά οι 
κινητοποιήσεις τους κρίθηκαν παράνομες και καταχρηστικές μέσα σε χρόνο ρεκόρ, μετά από προσφυγή του εργολάβου 
στα δικαστήρια! Είναι ξεκάθαρο ότι η ασύδοτη δράση των εργολάβων πατά πάνω στους νόμους που έχουν ψηφίσει όλες 
οι κυβερνήσεις διαδοχικά, οι οποίοι από τη μία, τσαλαπατούν τα δικαιώματα των εργαζομένων και από την άλλη, βάζουν 
όλο και περισσότερα εμπόδια στην συλλογική πάλη, στην οργάνωση των εργαζομένων, ενισχύουν την καταστολή και τη 
βία απέναντι στους αγώνες μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε κανένας εργαζόμενος να πεταχτεί στον δρόμο, να 
χάσει την δουλειά του σε μια πολύ δύσκολη περίοδο! Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να απολυθούν και άλλοι 
εργαζόμενοι, να πέσει και άλλο η ποιότητα και η ποσότητα του φαγητού. 

Για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στη φοιτητική μέριμνα, φέρουν τεράστιες ευθύνες και η Κυβέρνηση, και το 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ και οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων. Είναι αυτοί που μειώνουν σταθερά κάθε χρόνο την χρηματοδότηση για τις 
εστίες και στα Ιδρύματα. Είναι αυτοί που υπογράφουν χρυσά συμβόλαια με τους εργολάβους, για να παρέχουν 
υποβαθμισμένες υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας, καθαριότητας, φύλαξης στα ιδρύματα. Χαρακτηριστικό των 
προτεραιοτήτων τους είναι το γεγονός ότι, ενώ ο κορωνοϊός βρίσκεται εκ νέου σε έξαρση και οι ανάγκες σε υποδομές, 
προσωπικό σίτησης- καθαριότητας, αυξάνονται, αυτοί απολύουν εργαζομένους!  

Η ΟΔΠΤΕ συμπαραστέκεται στο δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στο εστιατόριο των νέων εστιών του ΕΜΠ. Να 
παρθούν πίσω  τώρα οι απολύσεις, να προσληφθεί όλο το απαραίτητο προσωπικό στις εστίες. 

Απαιτούμε: 
 Καμία απόλυση εργαζομένου στις εστίες.  
 Μόνιμο και σταθερό προσωπικό με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 
 ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ από τα Ιδρύματα.  
 Μαζικά και επαναλαμβανόμενα  τεστ  COVID-19  για όλους τους εργαζόμενους  και φοιτητές.  
 Να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα μπροστά στο 2ο κύμα της πανδημίας  (προσωπικό καθαριότητας, 

προσλήψεις διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού, μάσκες, παραπάνω ΜΜΜ από και προς τα 
Πανεπιστήμια)  

                      Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

                 Η Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

            
                                       Νίκη Χρονοπούλου                                                Ανδρέας Βασιλάκης 

Διεύθυνση: Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136 – Αθήνα 
Τ.Κ.: 17671 
e-mail: odptegr@gmail.com 
www.odpte.gr 
Τηλέφωνα Προέδρου: 6974512598 – 2105294907 
e-mail: niki.chronopoulou@gmail.com 
Τηλέφωνα Γ. Γραμματέα:  6945992259 
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