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Εργαηόμενοι, άνεργοι, φοιτθτζσ και γενικότερα θ τάξθ όςων υφίςτανται εκμετάλλευςθ βιϊνουν τα 

τελευταία δφο χρόνια ςτθν Ελλάδα μια διαρκϊσ εντεινόμενθ επίκεςθ, θ οποία δεν είναι μόνο απόρροια τθσ 

καπιταλιςτικισ κρίςθσ αλλά και αποτζλεςμα ςυνειδθτισ πολιτικισ επιλογισ με ενορχθςτρωτζσ τθν 

κυβζρνθςθ και τθν Τρόικα για τθν εξυπθρζτθςθ εκνικϊν και υπερεκνικϊν ςυμφερόντων του κεφαλαίου. 

Στόχοσ τουσ είναι θ πλιρθσ απορρφκμιςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων, θ ακραία χειροτζρευςθ των όρων και 

των ςυνκθκϊν εργαςίασ και εκπαίδευςθσ.         

 Στο βωμό του Μνθμονίου και του Μεςοπρόκεςμου Προγράμματοσ, για τθ ςωτθρία τθσ 

καπιταλιςτικισ κερδοφορίασ, κυςιάηονται κυριολεκτικά χιλιάδεσ ςυνάνκρωποί μασ: βάρβαρεσ περικοπζσ 

μιςκϊν, μαηικζσ απολφςεισ εργαηομζνων, φορολογικά χαράτςια, κατάργθςθ αςφαλιςτικϊν-ςυνταξιοδοτικϊν 

δικαιωμάτων προβάλλονται ωσ αναγκαία μζτρα για να δικαιολογιςουν τθν ακολουκοφμενθ πολιτικι, θ 

οποία οδθγεί το ςυντριπτικό μζροσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ ςτθν ανεργία, τθ φτϊχεια ι ςτθν καλφτερθ 

περίπτωςθ ςε άκλιεσ, για κάκε εργαηόμενο, ςυνκικεσ εργαςίασ προσ όφελοσ του κεφαλαίου.   

 Το πολιτικό προςωπικό του κεφαλαίου, όπωσ εκφράηεται ςιμερα ςτθν πιο ακραία του μορφι με τθ 

ςυγκυβζρνθςθ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ, με επικεφαλισ τον τραπεηίτθ δοτό-πρωκυπουργό Παπαδιμο, χωρίσ τθν 

παραμικρι δθμοκρατικι νομιμοποίθςθ, ευκυγραμμιςμζνο ςυνειδθτά με τισ κατευκφνςεισ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, ΔΝΤ, τραπεηϊν και βιομθχάνων εφαρμόηει τθ μεγαλφτερθ επίκεςθ κατά των εργαηομζνων με τθν 

πρόκυμθ ςυνδρομι και των εργοδοτικϊν ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. Αυτι θ ατμόςφαιρα κυβερνθτικισ τρομοκρατίασ και 

κοινωνικισ αναςφάλειασ εκτιμικθκε ωσ κατάλλθλθ από τθν προθγοφμενθ και τθ ςθμερινι κυβζρνθςθ για να 

τελειϊνουν με όςα χρόνια τϊρα απεργάηονται για τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, τόςο με τθν ψιφιςθ του ν. 

4009/2011 (ν. Διαμαντοποφλου), όςο και με τθν εφαρμογι τθσ μνθμονιακισ πολιτικισ τουσ. 

Μζροσ τθσ πολιτικισ αυτισ είναι θ αναδιάρκρωςθ τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ και θ πλιρθσ προςαρμογι 

τθσ ςτθν πραγματικότθτα του μνθμονίου, υπό τθν απειλι διακοπισ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ. Στόχο 

τουσ είναι θ μετακφλιςθ του κόςτουσ εκπαίδευςθσ ςτουσ φοιτθτζσ, με τθν επιβολι διδάκτρων, και θ 

εξφψωςθ νζων ταξικϊν φραγμϊν ςτο Πανεπιςτιμιο κακϊσ και οι εξαντλθτικζσ περικοπζσ ςτουσ μιςκοφσ των 

εργαηομζνων και των πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων και θ επιβολι ενόσ γενικευμζνου κλίματοσ εργαςιακισ 

αναςφάλειασ για το ςφνολο των εργαηομζνων με τισ επικείμενεσ ςυγχωνεφςεισ–καταργιςεισ Σχολϊν και 

Ιδρυμάτων. Εντζλει κζλουν να επιτευχκεί ο διατυπωμζνοσ ςτόχοσ τθσ μείωςθσ τθσ τριτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ κατά 30%. Η αρχι ζγινε ιδθ με τθν εφεδρεία διοικθτικϊν υπαλλιλων του ΕΚΠΑ και άλλων 

ιδρυμάτων. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ κινείται και ο ν.4009/2011, γι’ αυτό και επιχειρείται, μζςω απειλϊν και 

εκβιαςμϊν, θ όςο το δυνατόν πιο γριγορθ εφαρμογι του, με απαρχι τθν εκλογι των Συμβουλίων Διοίκθςθσ. 

Ουςιαςτικά εντείνεται και επιβάλλεται, πλιρωσ πλζον, θ επιχειρθματικι λειτουργία του δθμόςιου 

Πανεπιςτθμίου υπό τον ζλεγχο και τθ διοίκθςθ τθσ ίδιασ τθσ αγοράσ, ενϊ διαλφονται επιςτθμονικά 

αντικείμενα και υποβακμίηεται και αλλοιϊνεται το περιεχόμενο των προγραμμάτων ςπουδϊν με ουςιαςτικι 

κατάργθςθ των επαγγελματικϊν δικαιωμάτων των αποφοίτων, εμπορευματοποιϊντασ κάκε μορφι παροχισ 

γνϊςθσ. 

Λαμβϊνοντασ υπόψιν τα παραπϊνω η ςυνϋλευςη εργαζομϋνων, φοιτητών και διδαςκόντων τησ 
Σχολόσ Θετικών Επιςτημών του ΕΚΠΑ κατϋληξε ςτα ακόλουθα: 

 Εκφρϊζουμε την κατηγορηματικό αντύθεςό μασ ςτο ν.4009/2011 (ν. Διαμαντοπούλου), δηλώνοντασ 

ότι δε θα επιτρϋψουμε τη διενϋργεια εκλογών για τα ςυμβούλια διούκηςησ, που αποτελούν το πρώτο 

βόμα για την εφαρμογό του νόμου, για τισ ςυγχωνεύςεισ-καταργόςεισ και τελικϊ τισ απολύςεισ 

διδακτικού και διοικητικού προςωπικού, για τη μετακύλιςη του κόςτουσ εκπαύδευςησ ςτουσ 

φοιτητϋσ και την περαιτϋρω επιχειρηματικοπούηςη και ιδιωτικοπούηςη τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ. 



 Εκφρϊζουμε την κατηγορηματικό μασ αντύθεςη ςτο μϋτρο τησ εφεδρεύασ–απόλυςησ των 

εργαζομϋνων και δηλώνουμε ότι θα χρηςιμοποιόςουμε κϊθε πρόςφορο μϋςο για την ακύρωςό του, 

αλλϊ και για τη ςυνολικό ανατροπό του νόμου 4024/2011, ο οπούοσ καταργεύ κϊθε εργαςιακό 

δικαύωμα των τελευταύων 100 χρόνων και ουςιαςτικϊ θϋτει τα ςυνδικϊτα και εν γϋνει το 

ςυνδικαλιςμό εκτόσ νόμου. 

 Δηλώνουμε ότι δε θα επιτρϋψουμε οποιαδόποτε διαδικαςύα αξιολόγηςησ που ςχεδιϊζει η κυβϋρνηςη 

για τη νομιμοπούηςη των επερχόμενων μαζικών απολύςεων ςτα πανεπιςτόμια και ευρύτερα ςτο 

δημόςιο τομϋα. 

 Καλούμε όλα τα μϋλη ΔΕΠ να μη ςτηρύξουν τησ διαδικαςύεσ εφαρμογόσ του νόμου και να 

ςυςτρατευτούν ςτουσ αγώνεσ για την ανατροπό και κατϊργηςη του νόμου. Καλούμε δε, τα 

εναπομεύναντα μϋλη τησ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ του ΕΚΠΑ να παραιτηθούν , επιδεικνύοντασ θϊρροσ 

και όθοσ και αποδεικνύοντασ με αυτό την πρϊξη με ποια πλευρϊ ςυντϊςςονται ςτον ταξικό πόλεμο, ο 

οπούοσ μαύνεται. Η τρομοκρατύα πειθϊρχηςησ ςτην αςτικό νομιμότητα μόνο οργό μπορεύ να 

προκαλϋςει, ιδιαύτερα όταν γύνεται από μύα κυβϋρνηςη που, μεταξύ ϊλλων, καταπατϊ ςυςτηματικϊ 

και τουσ δικούσ τησ νόμουσ. Νόμοσ για εμάσ είναι οι ανάγκεσ των εργαζομένων και το δικαίωμά 

μασ ςτη ζωή. 

 Παλεύουμε για κατϊργηςη κϊθε μορφόσ ελαςτικό εργαςύα ςτο Πανεπιςτόμιο, για μόνιμη και 

ςταθερό δουλειϊ για όλο το προςωπικό. Να καταργηθεύ τώρα κϊθε μορφόσ εργολαβύα, παραχώρηςη 

υπηρεςιών ςε ιδιώτη και ςύμβαςη ϋργου. 

 Υπεραςπιζόμαςτε το Πανεπιςτημιακό Άςυλο, που ανόκει ςε όλο το λαό. 

 Αποφαςύζουμε να παρευρεθούμε και να διαδηλώςουμε την αντύθεςό μασ ςε όποιο Πανεπιςτόμιο 

προγραμματύζονται εκλογϋσ για την ανϊδειξη εςωτερικών μελών Συμβουλύων Διούκηςησ. Με τα μϋχρι 

ςόμερα δεδομϋνα πρώτο εύναι το Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ (31/1). 

 Καλούμε, το προςεχϋσ διϊςτημα, ςε κοινϋσ δρϊςεισ μελών ΔΕΠ, εργαζομϋνων και φοιτητών για την 

ενημϋρωςη των υπολούπων εργαζομϋνων ςχετικϊ με τισ ςυνϋπειεσ τησ επιχειρούμενησ αναδιϊρθρωςησ 

τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ μϋςω των εφεδρειών-απολύςεων, των δραματικών μιςθολογικών 

περικοπών και του οικονομικού ςτραγγαλιςμού των Ιδρυμϊτων. Ο αγώνασ για την ανατροπό του ν 

4009/2011, τησ ταξικόσ επύθεςησ και τρομοκρατύασ, δεν προκύπτει από τα ςυντεχνιακϊ ςυμφϋροντα 

ατόμων ό ομϊδων εντόσ και εκτόσ των πανεπιςτημύων, αλλϊ πατϊει ςτισ πραγματικϋσ ανϊγκεσ 

εργαζομϋνων, φοιτητών και διδαςκόντων. 

 Οργανώνουμε, μαζύ με τα ϊλλα ιδρύματα τησ Αθόνασ διαδόλωςη ϋξω από το ΥΠΔΒΜΘ την Πϋμπτη 

26/1, καλώντασ τουσ Συλλόγουσ να υιοθετόςουν αντύςτοιχεσ αποφϊςεισ. 

 Καλούμε όλουσ τουσ εργαζομϋνουσ, διδϊςκοντεσ και φοιτητϋσ ςε από κοινού ςυγκϋντρωςη 

διαμαρτυρύασ ςτο Συμβούλιο τησ Επικρατεύασ την Παραςκευό 3/2, ημϋρα κατϊ την οπούα εκδικϊζεται η 

προςφυγό των Πανεπιςτημύων για το ν.4009/20011 αν και δεν διατηρούμε αυταπϊτεσ ςχετικϊ με το 

ρόλο τησ αςτικόσ δικαιοςύνησ. 

 Συμμετϋχουμε ςε αντύςτοιχεσ διαςυλλογικϋσ πρωτοβουλύεσ ϊλλων Ιδρυμϊτων με ςτόχο τον καλύτερο 

ςυντονιςμό δρϊςεων όλων των εργαζομϋνων, φοιτητών και διδαςκόντων ςτην τριτοβϊθμια 

εκπαύδευςη. 

 Εκφρϊζουμε την αλληλεγγύη μασ ςτουσ εργαζόμενουσ τησ Ελληνικόσ Χαλυβουργύασ, του τηλεοπτικού 

ςταθμού ALTER, καθώσ και ςε όλουσ τουσ εργαζόμενουσ που βρύςκονται αυτό το διϊςτημα ςε 

πολυόμερεσ, μαχητικϋσ κινητοποιόςεισ ςε δεκϊδεσ χώρουσ δουλειϊσ. Η Αλληλεγγύη είναι το όπλο μασ. 

 Αποφαςύζουμε την επύδοςη του παρόντοσ ψηφύςματοσ ςτισ πρυτανικϋσ αρχϋσ του ΕΚΠΑ. 


