
Αυτόνομο σχήμα φυσικού & μαθηματικού 
Πλαίσιο  λόγου και δράσης  

Το παρόν πλαίςιο είναι προϊόν ςυλλογικισ ςκζψθσ και επεξεργαςίασ. Διαμορφϊκθκε από τθν ανοιχτι ςυνζλευςθ που 

καλζςτθκε ςτισ 18/10/2010 ςτο αμφικζατρο Ίππαρχοσ. Κινείται ςε κινθματικι βάςθ και ζχει ενωτικζσ διακζςεισ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι ςτοχεφει ςτθν από κοινοφ ανάλθψθ δράςεων με δυνάμεισ που ςτζκονται κριτικά και εχκρικά ςτθν πολιτικι 

τθσ κυβζρνθςθσ υπό τισ προςταγζσ των ξζνων δανειςτϊν μασ (Δ.Ν.Τ.) και του μεγάλου κεφαλαίου, ελλθνικοφ και μθ. Η 

ςυνζλευςθ ςυηιτθςε και ζκεςε τουσ εξισ άξονεσ:      

1.Νέος νόμος πλαίσιο: 

 Τα πρϊτα μζτρα που πζραςε μζχρι τον Σεπτζμβρθ θ κυβζρνθςθ του ΠΑ.ΣΟ.Κ , είχαν ωσ βαςικό  ςτόχο τθν μείωςθ του άμεςων και 

ζμμεςων αποδοχϊν (μείωςθ αποδοχϊν των δθμοςίων υπαλλιλων, κατακρεοφργθςθ των ςυντάξεων, ελαςτικοποίθςθ των 

εργαςιακϊν ςχζςεων, απελευκζρωςθ των απολφςεων, κατάργθςθ των ΣΣΕ…) με ςκοπό τθν μείωςθ του μιςκολογικοφ κόςτουσ. Οι 

επικζςεισ που ζρχονται από τον Σεπτζμβρθ κα ζχουν πολφ πιο βακφ και ιςοπεδωτικό χαρακτιρα και κα αφοροφν ευρφτερα 

κοινωνικά ςτρϊματα που κα ξεπερνοφν κατά πολφ αυτά τθσ μιςκωτισ εργαςίασ. Στο ςτόχαςτρο του μεγάλου κεφαλαίου μπαίνουν 

όλεσ οι δθμόςιεσ παροχζσ όπωσ θ υγεία, ενζργεια, ςυγκοινωνίεσ και φυςικά θ δθμόςια και δωρεάν παιδεία. Οι εξαγγελίεσ 

Διαμαντοποφλου και Παπανδρζου ςτθν περιβόθτθ «ςυνάντθςθ εργαςίασ» ςτουσ Δελφοφσ ςθματοδοτοφν τθσ ζναρξθ τθσ 

μεγαλφτερθσ πολεμικισ επιχείρθςθσ ενάντια ςτο Δθμόςιο Πανεπιςτιμιο. Συγκεκριμζνα: 

Α.Ο νζοσ νόμοσ προτείνει νζο μοντζλο διοίκθςθσ των Πανεπιςτθμίων, ακολουκϊντασ τθ «διεκνι πρακτικι». Τα Πανεπιςτιμια κα 

διοικοφνται από Συμβοφλιο Διοίκθςθσ, ςτο οποίο κα ςυμμετζχουν και εξωπανεπιςτθμιακοί. Στο Συμβοφλιο Διοίκθςθσ ανατίκενται 

αρμοδιότθτεσ, όπωσ θ διοίκθςθ, ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ και ο προχπολογιςμόσ. Θιαςώτθσ των νεοφιλελεφκερων -αμερικάνικων 

προτφπων θ κυβζρνθςθ, επιβάλλει ςτθ διοίκθςθ των ΑΕΙ τουσ επιχειρθματίεσ, οι οποίοι κα παίηουν καταλυτικό ρόλο ςτον 

προςανατολιςμό των ςπουδών και ςτθ ςφνδεςθ με τισ επιχειριςεισ του κεφαλαίου, φιμώνοντασ κάκε φωνι που κα επιχειρεί να 

αςκιςει οποιαδιποτε κριτικι. Πρόκειται για τον οριςμό τθσ κατάλυςθσ του αυτοδιοίκθτου των ΑΕΙ, που κατοχυρϊνεται από το 

Σφνταγμα. 

Β. Στθν επιβολι ενόσ πανεπιςτθμιακοφ «Καλλικράτθ», με καταργιςεισ και ςυνενώςεισ ακόμα και ολόκλθρων Πανεπιςτθμίων, με 

βαςικό ςτόχο τθν «ελαχιςτοποίθςθ των διαχειριςτικών δαπανών». Σφμφωνα με τθ Διαμαντοποφλου, θ χωροταξικι και κεματικι 

αναδιάρκρωςθ κα προχωριςει «με γριγορα βιματα», ενϊ ο Παπανδρζου αναφζρκθκε και ςτθν πικανότθτα να γίνει θ 

χρθματοδότθςθ (που κα ακολουκεί τον φοιτθτι και όχι το ίδρυμα) μζςω των Περιφερειϊν. Αναςχεδιάηεται πλιρωσ ο χάρτθσ των 

Ιδρυμάτων και από τα ςυνολικά 40 ΑΕΙ και ΤΕΙ, που λειτουργοφν ςιμερα, κα ςυνεχίςουν να υπάρχουν ςτα τζλθ του 2011 μόνο τα 

μιςά. Θα γίνουν ςυγχωνεφςεισ τμθμάτων ι και ςχολϊν ομοειδοφσ επιςτθμονικοφ αντικειμζνου, ςυγχωνεφςεισ ΑΕΙ και ΤΕΙ μεταξφ 

τουσ, κακϊσ και ενςωμάτωςθ ενόσ μζρουσ πανεπιςτθμίου ι τεχνολογικοφ ιδρφματοσ ςε ζνα άλλο. 

Γ. Στθν επιβολι τθσ αξιολόγθςθσ, που κα γίνει «πιο οργανωμζνθ και ςαφισ», κα είναι «εξωτερικι» και κα «ςυνδζεται με 

ςυγκεκριμζνουσ δείκτεσ». Είναι γνωςτό ότι τα πανεπιςτιμια που φιγουράρουν ςτισ ψθλότερεσ κζςεισ τθσ λίςτασ και που είναι «τα 

καλφτερα ςτον κόςμο», ςτθρίηονται ελάχιςτα ι και κακόλου ςτθν κρατικι χρθματοδότθςθ και προςελκφουν πόρουσ από τισ 

καπιταλιςτικζσ επιχειριςεισ, παράγοντασ «προϊόντα» που είναι ελκυςτικά γι’ αυτζσ και τθν κερδοφορία τουσ. Είναι ξεκάκαρο ότι το 

κεφάλαιο ενδιαφζρεται για τισ λεγόμενεσ «παραγωγικζσ ςχολζσ», με αποτζλεςμα οι ςχολζσ των κοινωνικών επιςτθμών, των 

ανκρωπιςτικών ςπουδών να βρεκοφν ςτα αηιτθτα, ςτον πάτο τθσ αξιολόγθςθσ, με ςυνζπεια τθ μείωςθ και τθσ κρατικισ 

χρθματοδότθςθσ, που κα οδθγιςει πολλζσ εξ αυτών ςε λουκζτο ι μαραςμό. Ζτςι λοιπόν προτείνουν επιβολι προγραμματικών 

ςυμφωνιών με το κράτοσ, που κα ςυνδζονται με ςυμφωνθμζνα κριτιρια, που ζχουν ςχζςθ με τθν απόδοςθ και αποδοτικότθτα 

των Ιδρυμάτων με ςτόχο τθν ςταδιακι απεμπλοκι του από τθ χρθματοδότθςθ των Ιδρυμάτων. 

Δ. Στθν κακιζρωςθ τθσ κάρτασ ι του κουπονιοφ του φοιτθτι, που κα του επιτρζπει τθν πρόςβαςθ ςε διάφορεσ υπθρεςίεσ. Τα 
Πανεπιςτιμια κα είναι «αποκλειςτικά» υπεφκυνα για τθ διαχείριςθ τθσ φοιτθτικισ μζριμνασ. Στθν οικονομικι «αυτοτζλεια» των ΑΕΙ 
ςυμπεριλαμβάνεται και θ μιςκοδοςία του προςωπικοφ τουσ (εκπαιδευτικοφ και διοικθτικοφ). Δεδομζνθσ τθσ κρατικισ 
υποχρθματοδότθςθσ και τθσ οικονομικισ αςφυξίασ, είναι ςίγουρο ότι οδθγοφμαςτε ςτο ςτραγγαλιςμό των Ιδρυμάτων, που 
εξωκοφνται βίαια ςτθν αναηιτθςθ πόρων από χορθγοφσ και προςφορζσ, που κα ικανοποιοφν προφανϊσ 

 



Συνάδελφοι, θ γνϊςθ μετατρζπεται εξ ολοκλιρου ςε εμπόρευμα. Το πανεπιςτιμιο αναδιαρκρϊνεται για τισ ανάγκεσ 
τθσ αγοράσ και μετατρζπεται ςε καπιταλιςτζσ επιχειριςεισ, καταρρίπτοντασ τισ όποιεσ αυταπάτεσ περί δθμόςιασ και 

δωρεάν παιδείασ. 
 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΤΜΕ ΣΟ ΝΕΟ -ΝΟΜΟ ΠΛΑΙΙΟ 
Αγώνας για δωρεάν σίτιση, στέγαση και μεταφορές. Κανένα ευρώ σε συγγράμματα και πάσο. Αγώνας για 

δημόσιο, κοινωνικό και ανοιχτό πανεπιστήμιο, για την ανάγκες της κοινωνίας και όχι της καπιταλιστικής κερδοφορίας. 

2.Μισθός μαθητείας: 

Με το πρόςχθμα τθσ κρίςθσ και του ΔΝΤ το κράτοσ και τα αφεντικά προχωροφν ςε νζεσ αντεργατικζσ μεταρρυκμίςεισ. Για τουσ 
νζουσ, τθν αρχι κάνει το νζο προεδρικό διάταγμα ςχετικά με το μιςκό μακθτείασ. Το νζο "ςωτιριο" μζτρο  προβλζπει ότι ο κάκε 
νζοσ, όταν μπαίνει ςτθν αγορά εργαςίασ, κα πρζπει να ςυμπλθρϊςει 6 μινεσ ι ζναν χρόνο υπό τον ίδιο εργοδότθ. Κατά το χρόνο 
αυτό, ο οποίοσ ορίηεται ωσ περίοδοσ μακθτείασ, ο εργαηόμενοσ δικαιοφται μόνο τθν βαςικι αςφαλιςτικι κάλυψθ χωρίσ κανζνα 
άλλο εργατικό δικαίωμα και αμείβεται με ζνα μειωμζνο ποςοςτό του βαςικοφ μιςκοφ, ανάλογα με τθν θλικία του (15-18 ετϊν: 
70%, 18-21:80%, 21-25: 85%).  

Η εφαρμογι του νζου αυτοφ μζτρου ςτισ θλικίεσ 15-25 δεν είναι τυχαία, κακϊσ είναι ιδθ εξοικειωμζνεσ ςε μεγάλο βακμό με τθν 
επιςφαλι εργαςία, όπωσ θ πρακτικι άςκθςθ ςτα πλαίςια δθμοςίων και ιδιωτικϊν πανεπιςτθμίων και ΟΑΕΔ, οι οικογενειακζσ 
επιχειριςεισ – ςτισ οποίεσ θ εκμετάλλευςθ γίνεται "βοικεια ςτουσ γονείσ"-, τα call centers, οι καφετζριεσ κ.α. Παράλλθλα, το 
γεγονόσ ότι πολλοί νζοι, κυρίωσ φοιτθτζσ, δεν αντιλαμβάνονται πλιρωσ τθ κζςθ τουσ ωσ εργαηόμενοι, αλλά αντιμετωπίηουν τθν 
εργαςία ςαν ζνα προςωρινό χαρτηιλίκι, κάνει ακόμα ευκολότερο το ζργο των αφεντικϊν. Το κακεςτϊσ μακθτείασ ςκόπιμα ίςωσ 
δεν ορίηεται ςαφϊσ από το νόμο.  

Αυτό μπορεί πρακτικά να ςθμαίνει ότι ο εργοδότθσ μπορεί να απολφςει τον μακθτευόμενο οποιαςδιποτε ςτιγμι πριν τθν 
ολοκλιρωςθ του χρόνου, χωρίσ να καταβάλει αποηθμίωςθ, προκειμζνου να προςλάβει κάποιον άλλο. Μζχρι τα 25 λοιπόν οι νζοι 
εργαηόμενοι κα περιπλανϊνται από εργοδότθ ςε εργοδότθ και από μακθτεία ςε μακθτεία, "καταδικαςμζνοι" ςτο 85% και κάτω 
του βαςικοφ μιςκοφ. Αυτό αφορά και τουσ εργαηόμενουσ άνω των 25, οι οποίοι κα αναγκαςτοφν να υφίςτανται τον εργοδοτικό 
εκβιαςμό του να δεχτοφν να εργαςτοφν με μιςκό μακθτείασ ι να απολυκοφν. Ταυτόχρονα, θ μακθτεία μζχρι τα 25 δεν 
υπολογίηεται ςτθ ςφνταξθ. Συνολικά, το διάταγμα οδθγεί ςτθν περαιτζρω υποτίμθςθ τθσ εργαςίασ και κακιςτά όλουσ τουσ 
εργαηομζνουσ, ζμμεςα ι άμεςα, φτθνότερουσ. 

 

Συνάδελφοι, θ εργατικι τάξθ και εμείσ οι φοιτθτζσ είμαςτε ζνα: οι ιττεσ τουσ, είναι και δικζσ μασ ιττεσ. Οι νίκεσ τουσ 

είναι και δικζσ μασ νίκεσ. Το φοιτθτικό κίνθμα, αν κζλει να ςζβεται τον εαυτό του, κα πρζπει να ςυνδεκεί με 

επιμζρουσ αγϊνεσ, με τισ εργατικζσ αντιςτάςεισ και να προωκεί τθν ςυνολικι ριξθ με το τςαμπουκά των αφεντικϊν 

και τθσ εργοδοςίασ και τθν κυβζρνθςθ του Δ.Ν.Τ. και τθσ Ε.Ε. 

3.Εργολαβίες στο πανεπιστήμιο: το ζήτημα των καθαριστριών 

Το ελλθνικό πανεπιςτιμιο όπωσ και πολλοί, όπωσ και πολλοί άλλοι δθμόςιοι κεςμοί και επιχειριςεισ, ςυνάπτει ςυμβάςεισ με 
εργολαβικζσ εταιρείεσ προκειμζνου να καλφψει τισ πάγιεσ ανάγκεσ του. Στον τομζα του κακαριςμοφ των κτθρίων, το πανεπιςτιμιο 
εξαγγζλλει δθμόςιο διαγωνιςμό για εργολαβικζσ εταιρίεσ κακαριςμοφ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια αναλαμβάνουν με δικά τουσ μζςα 
(δθλαδι δικό τουσ προςωπικό και εξοπλιςμό) να διεκπεραιϊςουν το ζργο. Ζτςι και ςτο καποδιςτριακό, ςτθν ουςία επιλζγεται ζνασ 
εργολάβοσ για να νοικιάςει τουσ εργαηομζνουσ και τισ εργαηομζνεσ του ςτο πανεπιςτιμιο – ζνα κακεςτϊσ ςφγχρονου 
δουλεμπορίου. Οι εργαηόμενεσ κακαρίςτριεσ ςτουσ χϊρουσ τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ δεν είναι υπάλλθλοι του πανεπιςτθμίου, αλλά 
υπάλλθλοι τουσ οποίουσ νοικιάηει ο εργολάβουσ ςτο πανεπιςτιμιο. Και ο ίδιοσ ο εργολάβοσ είναι και αυτόσ που κα βάλει τουσ 
όρουσ τθσ εκμετάλλευςθσ τουσ.             
 Πζρα από τθν επιχειρθματικι ςχζςθ εργολάβου –πανεπιςτθμίου, υπάρχει και θ εργαςιακι ςχζςθ εργολάβου 
κακαριςτριϊν.  Οι εργολαβικζσ εταιρείεσ ςυνάπτουν ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου με τισ εργαηόμενεσ, και ςτθ ςυνζχεια οι 
εργαηόμενεσ δουλεφουν ςτουσ χϊρουσ τουσ οποίουσ ζχει αναλάβει ο εργολάβοσ. Αυτό το κακεςτϊσ δουλεμπορίου τθσ εργαςίασ 
οδθγεί ςε αυκαίρετεσ μειϊςεισ των μιςκϊν, ςε εξαναγκαςμό ςε υπογραφι ςυμβάςεων χωρίσ να γνωρίηουν οι εργαηόμενεσ τουσ 
όρουσ («λευκζσ ςυμβάςεισ»), ςε οφειλζσ του εργολάβου προσ τισ εργαηόμενεσ που δεν ξεπλθρϊνονται ποτζ, ςε μαφρθ και 
αναςφάλιςτθ εργαςία. Εν ο λίγθσ ςτθν ςκλθρότερθ μορφι εκμετάλλευςθσ και μάλιςτα ςε ζνα κλίμα ςυνεχϊν απειλϊν και 
τρομοκράτθςθσ. 

Συνάδελφοι, τα αφεντικά ξεκακαρίηουν, ςιμερα πιο ζντονα από ποτζ, ότι δεν ανζχονται τουσ αγϊνεσ, τθν 
αλλθλεγγφθ και τθν εμπιςτοςφνθ μεταξφ των εργαηομζνων, γιατί πολφ απλά τουσ κοςτίηει περιςςότερο. Θζλουν τουσ 

“από κάτω” φοβιςμζνουσ, απομονωμζνουσ και αδφναμουσ, γιατί ζτςι προφανϊσ μασ εκμεταλλεφονται 
αποτελεςματικότερα. Πρζπει να ςπάςουμε αυτι τθ ςυνκικθ.  

ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕ ΑΠΟ ΣΟ ΕΚΠΑ. ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΑΘΕΡΗ ΔΟΤΛΕΙΑ στις ΚΑΘΑΡΙΣΡΙΕ. 


