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ΝΕΑ 48ωρη Απεργιακή κινητοποίηση 12 & 13 Σεπτέμβρη 

                         

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 

        Στη σημερινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου η οποία ήταν αρκετά 
μαζική, αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία, μια (1) ψήφος κατά και 
μια (1) λευκή, νέα 48ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Πέμπτη 12 και 
Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, σε συνέχεια της προηγούμενης και σύμφωνα με 
την απόφαση του Κ.Σ. της Ομοσπονδίας μας,. 

Έγινε εκτίμηση της μέχρι τώρα εξέλιξης του αγώνα μας και της συμμετοχής 
των συναδέλφων. Η συμμετοχή κρίθηκε αρκετά ικανοποιητική για τα 
περιφερειακά κτήρια και εξαιρετική στο κτήριο Διοίκησης. Επικρατεί μεταξύ 
των συναδέλφων ένα κλίμα αγωνιστικής διάθεσης.  

Σε μια προσπάθεια να συστρατεύσουμε και τους συναδέλφους από τους 
άλλους φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και για την καλύτερη 
ενημέρωση όλων για το θέμα της διαθεσιμότητας, αποφασίσαμε να 
πραγματοποιήσουμε μια μεγάλη συγκέντρωση αύριο Πέμπτη στις 11.00.π.μ. 
στην αίθουσα τελετών καλώντας σε αυτήν τα μέλη ΔΕΠ, τους συναδέλφους 
από τα ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και τους φοιτητές, συνολικά όλα τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας.  

Επίσης, αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε πορεία στους δρόμους της 
πόλης με τη συμμετοχή των τριών Ιδρυμάτων ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης , την Παρασκευή 13 Σεπτέμβρη στις 11.30.π.μ. φορώντας τα 
μπλουζάκια και τα καπελάκια μας, με τις μαύρες σημαίες, διανέμοντας 
ενημερωτικό υλικό στους πολίτες και διανθίζοντας την πορεία με διάφορες 
δράσεις.  Η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων είναι αναγκαία 



προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πορεία η οποία εξυπηρετεί τις ανάγκες 
εξωστρέφειας του αγώνα μας, για ένα άνοιγμα στην κοινωνία σε συνέχεια 
ανάλογης επιτυχημένης πρωτοβουλίας που ΄προηγήθηκε την περασμένη 
Κυριακή, με τις εξορμήσεις μας στις πύλες της Έκθεσης όπου διανεμήθηκε 
έντυπο υλικό. Στην προσπάθεια αυτή καθοριστικότατη είναι η συμβολή της 
Επιτροπής Αγώνα. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συσπειρωθούν γύρω από το Σύλλογο να 
ενισχύσουν τις δράσεις του και να προσδώσουν στον αγώνα μας στοιχεία 
καθολικής συμμετοχής. Συνεχίζουμε δυναμικά και ανυποχώρητα για να 
αποτρέψουμε την καταστροφική για τις ζωές πολλών συναδέλφων μας 
κυβερνητική πολιτική, για να ματαιώσουμε το προωθούμενο μέτρο της 
απόλυσης μας. 

 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 07.30 ΤΟ ΠΡΩΙ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ 
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