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 Αρ. Πρωτ. 10 

 Θεσσαλονίκη, 12-12-2011 

 Προς τα μέλη του συλλόγου 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 

 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι 

 
        Ο κλάδος μας όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, έχουμε 

υποστεί μέσα από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών κοινωνικής βαρβαρότητας και 

λεηλασίας των εισοδημάτων μας τεράστια πλήγματα. Οι ανάλγητες αλλά και αδιέξοδες αυτές 

κυβερνητικές επιλογές κλιμακώνονται και οδηγούν ολοένα και με μεγαλύτερη ένταση όλους μας 

στην απόγνωση. Η εφαρμογή του νόμου 4024/11 επισωρεύει νέα δεινά, εκπαραθυρώνει τους 

συναδέλφους μας από τις υπηρεσίες, καταργεί κοινωνικά δικαιώματα και κατακτήσεις, σφαγιάζει 

μισθούς και συντάξεις, γεννά μεγάλα προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών με την κατάργηση 

κατά 30% των οργανικών μονάδων. Σε όλα αυτά διαρκώς προστίθενται νέα δυσβάστακτα μέτρα, 

με νέες περικοπές και χαράτσια. 

      Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων τα οδηγούν σε ασφυξία. Η ευθύνη για 

στέγαση, σίτιση, παροχές και φοιτητική μέριμνα από το κράτος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς 

τη διάθεση των αντίστοιχων πόρων, οδηγεί στην κατάργηση ή στη μεταφορά του κόστους στους 

φοιτητές και στις οικογένειές τους. 

      Οι πρακτικές του Υπουργείου Παιδείας για εφαρμογή του ν. 4009/11 (νόμος πλαίσιο) παρά την 

πλήρη αντίθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας και των φορέων της (διορισμός οργανωτικών 

επιτροπών κ.λπ.), πλήττουν βάναυσα την αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση των ιδρυμάτων, και 

αναδεικνύουν τον κατήφορο της κυβέρνησης σε αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές 

πρακτικές. Οι εργαζόμενοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και οι συνδικαλιστικοί τους φορείς 

έδωσαν το παρόν και τη συμβολή τους στη μάχη για την υπεράσπιση του δημόσιου και 

δημοκρατικού χαρακτήρα των ιδρυμάτων.  

      Οι απολύσεις, η κατάργηση του 30% των οργανικών μονάδων, ο διαβόητος Καλλικράτης στην 

ανώτατη εκπαίδευση, η αποψίλωση των υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναμικό που οδηγούν στην 

διάλυση του κράτους, δεν πρέπει να περάσουν. 

   

       Ύστερα από απόφαση – κάλεσμα του Κ.Σ. της Ομοσπονδίας μας καθώς και του Διοικητικού 

μας Συμβουλίου:  

• Καλούμε όλα τα μέλη του συλλόγου να συγκεντρωθούν την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 

2011 στις 7.00 το πρωί μπροστά στο κτίριο Διοίκησης,  για να το αποκλείσουμε 

συμβολικά ώστε να μην λειτουργήσουν οι Διοικητικές Υπηρεσίες του, ως έκφραση 

αντίθεσης και ένδειξη διαμαρτυρίας για την εφαρμογή του Νόμου 4024/2011 



(προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα, εφεδρεία κ.λ.π.) και του Νόμου 4009/2011 (Νόμος 

πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).  

• Καλούμε τη διοίκηση του Α.Π.Θ. να προχωρήσει σε αναστολή λειτουργίας του ιδρύματος 

την ίδια μέρα συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην απόκρουση του μέτρου της 

εφεδρείας. 

• Καλούμε επίσης όλους τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας σε συμπόρευση και 

κοινό αγώνα για αποτροπή του μέτρου της εφεδρείας και των απολύσεων, την 

υπεράσπιση του δημόσιου Πανεπιστημίου και την απόκρουση της βάρβαρης – ταξικής 

πολιτικής φτώχειας, εξαθλίωσης και λεηλασίας των λαϊκών δικαιωμάτων και 

κατακτήσεων. 

  

 

 

Η συμμετοχή και η παρουσία όλων των συναδέλφων στον αποκλεισμό του κτιρίου Διοίκησης 

κρίνεται απολύτως αναγκαία. Ο αγώνας μας είναι ανυποχώρητος. Όλοι μαζί μπορούμε να 

αποτρέψουμε τα σχέδια τους.   
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