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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Στο όνοµα της κρίσης και της αντιµετώπισής της η κυβέρνηση προωθεί νέο πακέτο 

µέτρων µε σκοπό να υφαρπάξει από µισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες και παροχές 
άλλα 13 δις ευρώ. Στο χώρο του πανεπιστηµίου αυτό σηµαίνει ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι 
θα βρεθούν αντιµέτωποι µε την εφεδρεία για άλλη µια φορά, οι συµβασιούχοι και 
εργολαβικοί µε περικοπές ή και µε απολύσεις, οι καθηγητές µε µειώσεις µισθών και οι 
φοιτητές µε την εξαφάνιση της όποιας φοιτητικής µέριµνας είχε µείνει αλλά και µε δίδακτρα, 
πληρωµή βιβλίων κλπ. Όλα αυτά συνδυάζονται µε τη γενικότερη επιδροµή στο εισόδηµα 
των εργαζοµένων µε φόρους, χαράτσια, ακρίβεια, ανεργία. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο νόµος 4009/11 (και ο 4076/12 που τον 
«βελτιώνει») για τα Πανεπιστήµια που, σε συνδυασµό µε τις προβλεπόµενες συγχωνεύσεις 
και καταργήσεις Ιδρυµάτων (σχέδιο «Αθηνά»), θα προκαλέσει βαριές συνέπειες στους 
εργαζόµενους και τους φοιτητές τους. Τούτο, καθώς προωθείται και βαθαίνει η λειτουργία 
του «δηµόσιου» πανεπιστηµίου µε  ιδιωτικό-οικονοµικά κριτήρια, γενικεύεται η 
ανταποδοτική λογική «πλήρωνε για να έχεις», εξαθλιώνονται οι εργαζόµενοι και οι 
διδάσκοντες ενώ τα παιδιά µας δεν µπορούν να σπουδάσουν µε τους ταξικούς φραγµούς 
που υψώνονται. 

Η απάντηση θα πρέπει να είναι δυναµική, µαζική και οργανωµένη. Να απαιτήσουµε: 
Καµία απόλυση, καµία µείωση µισθών, όχι στην αξιολόγηση ως πρόσχηµα για 
απολύσεις. Όχι στο τσάκισµα των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωµάτων. 
Σύσσωµη η πανεπιστηµιακή κοινότητα (εργαζόµενοι, φοιτητές, διδάσκοντες) να διεκδικήσει 
ενιαία ανώτατη εκπαίδευση, αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν χωρίς καµία επιχειρηµατική 
δράση στους κόλπους της. Να απαιτήσει γενναία χρηµατοδότηση για την παιδεία. Μόνιµη 
και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόµενους.  

Προκηρύσσουµε στάση εργασίας την ερχόµενη Τρίτη 11/9/12, από 10 πµ έως 1 
µµ και συγκέντρωση µπροστά στο κτήριο Διοίκησης στις 11 πµ, από κοινού µε άλλους 
συλλόγους και σωµατεία του πανεπιστηµίου, και κλιµακώνουµε µε απεργία στο επόµενο 
διάστηµα. 
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