
ΙΑΚΕΛΑ Ε ΛΑΖΘΙΗ ΑΜΟΘΥΣΗ ΤΜΕΚΕΤΗ  

ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΩΜ-ΦΟΘΣΗΣΩΜ-ΔΘΔΑΙΟΜΣΩΜ  
ΥΟΚΗ ΘΕΣΘΙΩΜ ΕΠΘΣΗΛΩΜ ΕΙΠΑ 

Σύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Σπιιόγνπ Δηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ γηα άλνηγκα ησλ επηηξνπώλ αγώλα ηνπ δηνηθεηηθνύ-ηερληθνύ πξνζσπηθνύ ζε όινπο 

ηνπο θνξείο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο, ην Δεθέκβξην πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Σρνιή Θεηηθώλ 

Επηζηεκώλ δύν ζπλαληήζεηο εξγαδνκέλσλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη ζρέζεσλ εξγαζίαο, θνηηεηώλ, 

κεηαπηπρηαθώλ θαη δηδαζθόλησλ κε κεγάιε ζπκκεηνρή.  

ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΘΜΕΝΑ ΓΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΘΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

i) γηα ηελ αλαηξνπή ηνπ λόκνπ -πιαίζην 4009/2011 (εθινγέο γηα ην ζπκβνύιην δηνίθεζεο, 

ζπγρωλεύζεηο Θδξπκάηωλ–Σρνιώλ, ηδηωηηθνπνίεζε θαη εληαηηθνπνίεζε ηωλ ζπνπδώλ 

θαη θαηάξγεζε ηεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο), 

ii) γηα ηελ απνηξνπή ηωλ αλακελόκελωλ καδηθώλ απνιύζεωλ θαη ηε ζπλνιηθή αλαηξνπή 

ηνπ λόκνπ 4024/2011, 

iii) ελάληηα ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ηωλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ πξνζωπηθνύ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηωλ απνιύζεωλ,  

iv) ελάληηα ζηελ ππνρξεκαηνδόηεζε ηωλ ΑΕΘ & ΤΕΘ πνπ έρεη ωο ζηόρν ηε κεηαθύιηζε ηνπ 

θόζηνπο εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηε ρεηξνηέξεπζε ηωλ 

όξωλ θαη ηωλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ηωλ εξγαδόκελωλ θαη ηελ πεξαηηέξω ηδηωηηθνπνίεζε 

θαη επηρεηξεκαηηθνπνίεζε ηωλ ΑΕΘ,  

v) θαη γηα ηελ πιεπξά ηεο επίζεζεο πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηε ζίηηζε θαη ηελ ιεηηνπξγία 

ηωλ θνηηεηηθώλ εζηηώλ. 

Τηο ηειεπηαίεο κέξεο, ππό ηελ απεηιή ηεο δηαθνπήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο, ε ζύλνδνο ησλ Πξπηάλεσλ δέρηεθε λα 

πξνσζήζεη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εθινγώλ γηα ηα ζπκβνύιηα δηνίθεζεο, ελώ ζην ΕΚΠΑ ηα έγγξαθα γηα ηελ 

εθεδξεία ππνγξάθεθαλ από ηνλ Πξύηαλε, κεηά από πξνεηδνπνίεζε γηα εηζαγγειηθή παξέκβαζε. Είλαη θαλεξό 

όηη δελ κπνξνύκε λα ζηεξηρηνύκε ζε θαλέλαλ άιινλ παξά ζηηο δηθέο καο δπλάκεηο. 

Σπλάδειθνη, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε άκεζε ελεξγνπνίεζε ηεο βάζεο όισλ ησλ θνξέσλ ώζηε λα 

ζρεδηάζνπκε θνηλή θαη απνθαζηζηηθή πνξεία δξάζεο πέξα από ζπληερληαθέο ινγηθέο αλνίγνληαο παξάιιεια ηηο 

απνθάζεηο καο ζηνπο ζπιιόγνπο καο θαη ζηηο γεληθέο ηνπο ζπλειεύζεηο. Ο ζπληνληζκόο όισλ ησλ εξγαδόκελσλ 

θαη ησλ θνηηεηώλ ηνπ ΕΚΠΑ ελάληηα ζηελ γεληθεπκέλε επίζεζε πνπ δερόκαζηε θαη ε αλάιεςε θνηλώλ 

δξάζεωλ θαη καδηθώλ πξωηνβνπιηώλ είλαη ε κόλε δηέμνδνο ελάληηα ηόζν ζηε λέα απόπεηξα αλαδηάξζξσζεο 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε ην λόκν-πιαίζην όζν θαη ζηνλ λόκν 4024/2011 γηα ην λέν κηζζνιόγην, ηηο 

εθεδξείεο θαη ηηο απνιύζεηο ζην δεκόζην ηνκέα.  

 Κοηλή δηαπίζηωζε είλαη όηη ε σποηίκεζε θαη ε πεηζάρτεζε ηες εργαζίας, ε παραγωγή κηας κάδας 

πηστηούτωλ εργαδοκέλωλ ποσ ζα εηζέρτεηαη ζηελ αγορά εργαζίας τωρίς απαηηήζεης έηοηκε λα δοσιεύεη ποιύ θαη λα 

πιερώλεηαη ιίγο, ε κείωζε ηωλ θοηλωληθώλ δαπαλώλ, ηο πέηαγκα τηιηάδωλ εργαδόκελωλ ζηολ εθεδρηθό ζηραηό 

ηωλ αλέργωλ, ηο ηζάθηζκα ηωλ προζδοθηώλ, ε έληαζε ηοσ αηζζήκαηος αλαζθάιεηας, θόβοσ θαη ζσιιογηθής ελοτής, 

ε ελίζτσζε ηωλ θοηλωληθώλ δηατωρηζκώλ, ηο σιηθό θαη πλεσκαηηθό θηώτεκα κας σςγκποτούν τον πςπήνα των 

αλλαγών για την ςπέπβαση τηρ καπιταλιστικήρ κπίσηρ ςπέπ τος κευαλαίος και εναντίον ολόκληπηρ τηρ 

επγατικήρ τάξηρ. 

ΑΝΟΘΦΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΦΟΘΤΗΤΩΝ 

Τξίηε 24/1/12 ώξα 13.00 ακθ.ΦΜ2, Φαξκαθεπηηθή 
Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη καδηθά ζηε ζπλέιεπζε πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλαληεζνύκε, λα επηθνηλσλήζνπκε θαη λα νξγαλώζνπκε πην απνηειεζκαηηθά ηε ζπιινγηθή αληεπίζεζε καο, 

θάλνληαο ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ αγώλα θαη ηνλ αλαγθαίν ζπληνληζκό όισλ καο πξαγκαηηθόηεηα. 

Επηηξνπή αγώλα εξγαδνκέλωλ – θνηηεηώλ Σρνιήο Θεηηθώλ Επηζηεκώλ 


