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Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας εκφράζει την συμπαράστασή του στον αγώνα των 94 
συμβασιούχων εργαζομένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  
Οι  συμβασιούχοι, διοικητικοί και τεχνικοί Υπάλληλοι, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, 
εργάζονται με Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, έργου, ανάθεσης έργου και συμβάλλουν καθοριστικά στην 
εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η μη οριστική επίλυση της εργασιακής σχέσης των συμβασιούχων, καθιστά την λειτουργία του 
Πανεπιστημίου προβληματική αφού θα δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στην απρόσκοπτη 
λειτουργία, εξέλιξη και ανάπτυξη του Ιδρύματος και διατηρεί σε ομηρία και ανασφάλεια τους 
εργαζόμενους αυτούς. 

Η περαιτέρω αναπτυξιακή προοπτική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προϋποθέτει μεταξύ 
άλλων την πλήρη στελέχωση του με διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.  

Το υπάρχον προσωπικό των συμβασιούχων εργαζομένων, των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία 
εργάζονται πάνω από τρία (3) χρόνια χωρίς διακοπή των Συμβάσεων, που αναμφισβήτητα καλύπτουν 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες, εξασφαλίζοντας όλα αυτά τα χρόνια την εύρυθμη και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Ιδρύματος, συγκεντρώνουν απόλυτα τα χαρακτηριστικά αυτά. 

Η Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αρκαδία καλεί τον Υπουργό Παιδείας να αναγνωρίσει το 
δίκαιο αίτημα των συμβασιούχων εργαζομένων δίνοντας οριστική λύση.  

Η μόνη επιβεβλημένη και άμεση λύση, είναι η πλήρης στελέχωσή του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με μόνιμο προσωπικό με την μετατροπή των Συμβάσεων των συμβασιούχων σε 
αορίστου χρόνου διασφαλίζοντας την συνέχιση της δουλειάς των εργαζομένων και την απρόσκοπτη 
πορεία των Υπηρεσιών του Ιδρύματος. 

Καλούμε τους τοπικούς φορείς να εκφράσουν την έμπρακτη συμπαράσταση και υποστήριξη 
τους για την λύση του παραπάνω προβλήματος. 
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