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Towards a different labour regime for the precarious of the 
Greek universities

 We, the precarious of the universities, have 
stayed invisible for too long struggling to survive and 
produce research, teaching temporarily, privately, 
episodically. During the period of economic crisis and 
austerity, we’ve experienced even more intensely the 
condition of precarity as it spread and became institu-
tionalized in the context of financial cuts and strict limita-
tions to public sector recruitment. As time goes by, 
however, our numbers increase and we become more 
and more permanently present, contributing to knowl-
edge production in Greece in different ways. Our pre-
carity is no longer a temporary deviation but a normal-
ized condition for the Greek university.  Declaring itself 
to be “public”, it calls us in its defence. At the same 
time, though, it puts in place the most “liberal” struc-
tures, conditions and labour expectations that work 
against us, while simultaneously preserving bureaucratic 
imperatives and regimes of “exceptional” relations.  
 This condition of precarity cannot be differenti-
ated from “new”, unpaid opportunities to offer our 
knowledge and skills to various cultural and research 
institutions outside academia, or academic dissemina-
tion activities. In the context of precarity, all these activi-
ties are considered as invaluable opportunities, as a gift. 
Consequently, none of the institutions or universities we 
work for views these activities as worthy of payment. 
Such fragmented and lone endeavors are presented as 
achievements that entail investing time and effort, pro-
ducing knowledge, developing social relations and net-
works, presenting a “well-intentioned” self. They con-
tribute to our unpaid or underpaid labour that consti-
tutes us as a new type of usable university worker.  
The recently established “Programs for the Acquisition 
of Teaching Experience” fall within this regime of precar-
ity. They aim to cover teaching needs created because 

of permanent staff shortages. As many other programs 
of this type, they don’t recognize our work as such. Nei-

ther do they recognize the normalization of our precarity. 
Indeed, their title is telling, describing a seemingly tem-
porary, well-intentioned, and generous “offer”; a unique 

opportunity to develop differently our CVs. What this 
‘rosy’ picture obscures though is the very fact that our 
participation in the public production of knowledge is 

carried out with lower labour costs and through our 
complete dependence on the bureaucratic services that 

use our delayed payments to temporarily cover the 
needs of balancing university budgets. It is a picture that 
works and is sustained through the containment of our 

labour rights. Antagonism reinforces exploitation in all 
aspects of our lives, from the way in which we communi-

cate, the time that we spend with others, to the anxiety 
and pressures that accompany our twenty-four-hour pre-
carious existence and the accumulation of our social and 

cultural capital reflected in our CVs.  
 This is a call to all of those who share our views 

concerning precarity to join forces and work collectively 
so that the material and social value of our work is rec-
ognized, and our work conditions are radically changed. 

We cannot and do not want to remain invisible.  
We demand: 

• Employment contracts for temporary teach-
ing staff 

• No more self-employed status and subjection 
to VAT for research-related income  

• Payments on a monthly basis instead of the 
end of the academic year 

• Participation in university councils and deci-
sion-making groups and centres  

• Paid participation in educational events/activ-
ities supported by funding or fees 

• New full-time jobs  

More info: To receive information about our actions, texts, 
and interventions please contact us at: 

 precademics_gr@protonmail.com                                   
precademics.gr@gmail.com 
 precademics.espivblogs.net
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Για άλλα εργασιακά καθεστώτα για τους/τις επισφαλείς των 
ελληνικών πανεπιστημίων

 Εμείς, οι επισφαλείς εργαζόμενες των Πανεπιστημίων 
παραμείναμε για πολλά χρόνια αόρατες προσπαθώντας να 
επιβιώνουμε και να παράγουμε ερευνητικό και διδακτικό έργο 
εφήμερα, ιδιωτικά και αποσπασματικά. Στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσης και της λιτότητας βιώσαμε ακόμα πιο έντονα 
τη συνθήκη της επισφάλειας καθώς αυτή διευρύνθηκε και 
θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περικοπών 
και του αυστηρού περιορισμού των προσλήψεων στο δημόσιο. 
Καθώς περνούν τα χρόνια, όμως, γινόμαστε όλο και πιο πολλές, 
όλο και πιο μόνιμα παρούσες, προσφέροντας με διαφορετικούς 
τρόπους στην παραγωγή της γνώσης στην Ελλάδα. Η 

επισφάλειά μας δεν είναι πια μια προσωρινή παρέκκλιση αλλά η 
κανονικότητα του ελληνικού Πανεπ ιστημ ίου · ενός 
Πανεπιστημίου που δηλώνει «δημόσιο», και μας καλεί να το 
υπερασπιστούμε, όταν εισάγει εις βάρος μας τις πλέον 
«απελευθερωμένες» δομές, συνθήκες και απαιτήσεις εργασίας 
ενώ, συγχρόνως, συντηρεί αναχρονιστικές γραφειοκρατικές 
δομές και καθεστώτα «ειδικών» σχέσεων. 
 Αυτή η συνθήκη επισφάλειας δεν μπορεί να 
διαχωριστεί από τις «νέες» ευκαιρίες προσφοράς γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε πολιτιστικά και ερευνητικά ιδρύματα εκτός του 
Πανεπιστημιακού πλαισίου. Όλα αυτά θεωρούνται δώρα σε ένα 
καθεστώς πλήρους επισφάλειας, και, κατά συνέπεια, κανένα 
από τα ιδρύματα και Πανεπιστήμια στα οποία δουλεύουμε δεν 
θεωρεί ότι πρέπει να μας πληρώσει. Ο χρόνος, ο κόπος, η 
παραγωγή γνώσης, η επένδυση σε κοινωνικές σχέσεις, η 
παρουσίαση ενός «καλοπροαίρετου» εαυτού – όλες αυτές οι 
κατακερματισμένες και μοναχικές δραστηριότητες που 
παρουσιάζονται σαν επιτεύγματα – είναι η απλήρωτη εργασία 
που συγκροτεί τον νέο τύπου του αξιοποιήσιμου εργαζόμενου 
στο πανεπιστήμιο. 
 Τα «Προγράμματα Απόκτησης Διδακτικής Εμπειρίας», 

εμφανίστηκαν σε αυτό ακριβώς το καθεστώς επισφάλειας για να 
καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες που δημιουργήθηκαν λόγω 

των ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό. Και όπως πολλά άλλα 
προγράμματα αυτού του τύπου, δεν αναγνωρίζουν την εργασία 
μας σαν εργασία, ούτε φυσικά το γεγονός της κανονικοποίησης 
της επισφάλειάς μας. Όπως δηλώνει ο τίτλος τους, εμφανίζονται 
σαν μια φαινομενικά προσωρινή, καλοπροαίρετη και 
γενναιόδωρη «προσφορά» προς όλες μας μια μοναδική 
ευκαιρία να αναπτύξουμε αλλιώς το βιογραφικό μας. Αυτή η 
«υπέροχη» εικόνα λειτουργεί επειδή κρύβει το γεγονός ότι η 

συμμετοχή μας στη δημόσια παραγωγή γνώσης συντελείται με 
χαμηλότερο εργασιακό κόστος, συντελείται μέσω της πλήρους 
εξάρτησής μας από τις γραφειοκρατικές υπηρεσίες που 
διαχειρίζονται τις αμοιβές μας για τις ανάγκες ισολογισμού των 
πανεπιστημίων· λειτουργεί επειδή συντελείται μέσω της 
ανάσχεσης της δυνατότητας υπεράσπισης των εργασιακών μας 
δικαιωμάτων. Ο ανταγωνισμός επεκτείνει την εκμετάλλευση σε 
όλες τις πτυχές της ζωής μας, στον τρόπο που επικοινωνούμε 
μεταξύ μας, στο χρόνο που διαθέτουμε στους άλλους, στο 
άγχος και την αγωνία που νιώθουμε στο εικοσιτετράωρο της 
επισφάλειας και στη συσσώρευση του κοινωνικού και 
πολιτιστικού κεφαλαίου που θα αποτυπωθεί στο βιογραφικό. 
Καλούμε όσες μοιράζονται τις θέσεις μας αναφορικά με την 
επισφάλεια να δουλέψουν μαζί μας συλλογικά έτσι ώστε να 
αναγνωριστεί η υλική και συγχρόνως κοινωνική αξία της 
εργασίας μας και να αλλάξουν ριζικά οι συνθήκες εργασίας μας. 

Δεν µπορούµε και δεν θέλουµε να µείνουµε αόρατες πια. 
Διεκδικούµε: 

• Εργασιακό καθεστώς για τις επισφαλείς που 
διδάσκουν σε προσωρινές θέσεις  

• Τερματισμός του καθεστώτος ελεύθερου 
επαγγελματία και της καταβολής ΦΠΑ για τις 
υπηρεσίες έρευνας 

• Μηνιαίες πληρωμές και όχι στο τέλος της 
εκπαιδευτικής περιόδου 

• Συμμετοχή στα Συμβούλια των Τμημάτων και τα 
κέντρα λήψης αποφάσεων  

• Αμοιβή κάθε φορά που συμμετέχουμε σε 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με δίδακτρα  

• Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας 

Περισσότερες πληροφορίες:  
Για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις μας, τα κείμενά 
μας και τις παρεμβάσεις μας, παρακούμε επικοινωνήστε μαζί 
μας στα:   

precademics_gr@protonmail.com  
precademics.gr@gmail.com 
 precademics.espivblogs.net
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