
Υπόµνηµα για την κατάσταση των συµβασιούχων των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων 

 
 Τους τελευταίους µήνες επανέρχεται στη δηµοσιότητα το πρόβληµα των 

συµβασιούχων στις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Οι εργαζόµενοι απολύθηκαν στο τέλος του 

∆εκέµβρη για να επαναπροσληφθούν λίγο µετά, πάλι όµως µε ηµεροµηνία λήξης αφού η εκ 

νέου απόλυσή τους είναι ορισµένη για το τέλος του Μάη. Η «λύση» που τους προτείνεται 

είναι ξανά σύµβαση µε ηµεροµηνία λήξης και µάλιστα δεν καλύπτει όλους τους 

απολυόµενους ενώ προβλέπει και τετράµηνη παραµονή στην ανεργία µε τη λήξη της. 

 

 Πρόκειται για 21 συναδέλφους συµβασιούχους έργου που δουλεύουν σε 

βιβλιοθήκες του ΑΠΘ, 17 στη βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ, 11 στη βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης και 380 συνολικά σε βιβλιοθήκες ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων σε όλη τη 
χώρα. Την ονοµάζουµε απόλυση και όχι «λήξη σύµβασης» αφού οι συνάδελφοι αυτοί ενώ 

παρέχουν έργο µε κανονικό ωράριο, αντιµετωπίζονται από το ίδρυµα ως εργολάβοι (µε 

µπλοκάκι παροχής υπηρεσιών). Στελεχώνουν υπηρεσίες πρωτοποριακές αλλά και 

απαραίτητες πλέον για τη λειτουργία των σύγχρονων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών όπως 

ψηφιοποίηση, επιµόρφωση χρηστών, δηµιουργία και συντήρηση ιστοσελίδων και βάσεων 

δεδοµένων, ηλεκτρονικά µαθήµατα κ.α. Η απόλυσή τους θα σηµάνει την υποβάθµιση ή 

ακόµα και το κλείσιµο των υπηρεσιών αυτών από τα ιδρύµατά µας. 

 

 Οι απολύσεις αυτές προηγούνται ή ακολουθούν άλλες απολύσεις συµβασιούχων 

έργου διαχρονικά, σε µια λογική ανακύκλωσης της ανεργίας. Τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 

καλούνται να καλύψουν τις µεγάλες ελλείψεις που έχουν σε µόνιµο διοικητικό προσωπικό 

µέσα από τέτοιες πρόχειρες και αποσπασµατικές λύσεις, όπως είναι οι συµβάσεις έργου. 

Έχουν δυσµενέστατες συνέπειες στη ζωή των συναδέλφων αλλά και στη λειτουργία των 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων που διώχνουν καταρτισµένους εργαζόµενους µε εµπειρία χρόνων 

για να τους αντικαταστήσουν µε άλλους αν και όποτε προκύψει νέα περιστασιακή 

χρηµατοδότηση. 

 

 Προσθέτοντας συµβασιούχους αορίστου χρόνου, τους εργολαβικούς, τους 

εργαζόµενους stage σε διοικητικές θέσεις ακόµα και τους φοιτητές που προσφέρουν 

διοικητικό έργο µέσα από ανταποδοτικές υποτροφίες, δίνεται ολοζώντανη η εικόνα του 

κυκεώνα των εργασιακών σχέσεων που επικρατεί στα πανεπιστήµια και στα ΤΕΙ. Αυτή η 

πολυδιάσπαση είναι απόρροια της λειτουργίας του δηµόσιου ακαδηµαϊκού ιδρύµατος µε 
ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια. Η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τους 

εργαζόµενους στο χώρο της εκδηλώνεται µε ακριβώς αυτόν τον τρόπο. 

 

 Εµείς στον αντίποδα όλων αυτών διεκδικούµε: Άµεση µονιµοποίηση των 

συµβασιούχων και των εργολαβικών µε νόµο. Μια ενιαία σχέση εργασίας, µόνιµη και 

σταθερή δουλειά για όλους. Η τριτοβάθµια εκπαίδευση να είναι αποκλειστικά δηµόσια και 

δωρεάν, να φύγουν οι εργολάβοι για να πάψει η κάθε λογής επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Η διδασκαλία και η έρευνα να είναι προσανατολισµένη στις ανάγκες του λαού και της 

κοινωνίας. 

 

 Στις επικείµενες κινητοποιήσεις (κλείσιµο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πέµπτη 28 και 

Παρασκευή 29 Μάη µαζί µε στάση εργασίας / απεργία) καλούµε την ακαδηµαϊκή κοινότητα 

– διδάσκοντες, εργαζόµενους, φοιτητές – σε συµπαράσταση καθώς οι διεκδικήσεις και ο 

αγώνας µας στοχεύουν στην υπεράσπιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται, 

στην υπεράσπιση της ποιότητας των σπουδών και της έρευνας στο Πανεπιστήµιο. 
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