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ΓΣ ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ 3/10/2011 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Σμ ηειεοηαίμ πνμκηθυ δηάζηεμα μη ενγαδυμεκμη, ηα ιασθά ζηνχμαηα ηεξ πχναξ μαξ 

δέπμκηαη κέα ζθμδνή επίζεζε ζε υια ηα μέηςπα: ενγαζηαθή «εθεδνεία», μαδηθέξ 

απμιφζεηξ, κέμη θυνμη, «πανάηζηα» μυκημμο παναθηήνα. Η πνεμθμπία αγγίδεη έκακ μιμέκα 

αολακυμεκμ ανηζμυ κμηθμθονηχκ. 

Πνμβάιιμκηαη ζοκεπχξ εθβηαζμμί γηα κέα μέηνα θαη ημφημ επακαιαμβάκεηαη θάζε θμνά 

πμο ακαμέκεηαη κα εθηαμηεοηεί μηα επηθείμεκε δυζε ημο «δακείμο». Με ημ κέμ μηζζμιυγημ, 

ημ κέμ θμνμιμγηθυ κμμμζπέδημ, ημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ ημο 2012 πνμεημημάδμοκ ηεκ 

επυμεκε επίζεζε. Απμδεηθκφεηαη υηη ηα άγνηα μέηνα δεκ έπμοκ ηειεηςμυ, δεκ είκαη 

πνμζςνηκά. Η θοβένκεζε θαη ε ηνυηθα αδίζηαθηα θαη με ζπέδημ, μιμθιενχκμοκ ημ 

απμηνυπαημ ένγμ ελυκηςζεξ ηςκ ιασθχκ θαηαθηήζεςκ θαη δηθαηςμάηςκ γηα κα 

πενημνίζμοκ ηηξ δεμηέξ ημο θεθαιαίμο απυ ηε πνεμθμπία θαη γηα κα δηαζθαιίζμοκ ηεκ 

αονηακή ημο θενδμθμνία. 

Η παναπάκς πμιηηηθή μδεγεί ημοξ ζοκαδέιθμοξ, ηδηαίηενα ηςκ παμειχκ βαζμίδςκ, ζε 

απυγκςζε, δεδμμέκμο υηη μη δηαδμπηθέξ μεηχζεηξ ηςκ απμδμπχκ μαξ, μαδί με ηε μείςζε 

ημο αθμνμιμγήημο θαη ηηξ άιιεξ επηβανφκζεηξ, μαξ ζηενμφκ ηεκ δοκαηυηεηα αλημπνεπμφξ 

δηαβίςζεξ.  

Πανάιιεια, ε οιμπμίεζε ημο εθπαηδεοηηθμφ ένγμο θαζίζηαηαη πνμβιεμαηηθή, δεδμμέκεξ 

ηεξ θαζοζηένεζεξ αθυμε θαη αοηήξ ηεξ πεκηπνήξ πνεμαημδυηεζεξ ημο πακεπηζηεμίμο μεηά 

ηε δναζηηθή μείςζή ημο ζε επίπεδα θάης ημο 50% θαη ηςκ θεκχκ δηδαθηηθχκ θαη 

δημηθεηηθχκ ζέζεςκ. 

ημ ΑΠΘ γηα ημ 2011 έπμοκ πμνεγεζεί μυιηξ ηα 10,5 απυ ηα 24,5 εθ. € ημο ηειηθά 

δηαμμνθςμέκμο εηήζημο πνμτπμιμγηζμμφ, εκχ ε οπμβάζμηζε ηεξ δημηθεηηθήξ θαη 

εθπαηδεοηηθήξ ιεηημονγίαξ ημο ζοκεπίδεηαη αμείςηε, με ημ 50 % ηςκ θεκχκ δημηθεηηθχκ 

ζέζεςκ θαη ηα 2/3 ηςκ θεκχκ ζέζεςκ ζε ζέζεηξ ΕΕΔΙΠ θαη ΕΣΕΠ. 

Μεηά ηηξ απμθάζεηξ ζοιιυγςκ ΔΕΠ εκάκηηα ζηεκ εθανμμγή ημο κυμμο, ηηξ θμηηεηηθέξ 

θηκεημπμηήζεηξ, ηηξ απμθάζεηξ ζογθιήηςκ, ηεκ άνκεζε ηεξ πιεημρεθίαξ ηςκ πνοηακηθχκ 

ανπχκ κα εθδχζμοκ ηε δηαπηζηςηηθή πνάλε, μ αγχκαξ γηα ηε με εθανμμγή ημο κυμμο 

4009/2011 ζοκεπίδεηαη πανά ηηξ απεηιέξ θαη ημοξ εθβηαζμμφξ ημο Τπμονγείμο θαη ηςκ 

ΜΜΕ θαη ηεκ οπμζηήνηλε απυ ηε μενίδα ηςκ ιίγςκ γκςζηχκ «πνυζομςκ». 

 



Η Γ ημο ΕΔΕΠ-ΑΠΘ:  

 Επηβεβαηχκεη ηεκ πιήνε ακηίζεζή ηεξ με κέμ κυμμ πιαίζημ (Ν.4009/11) θαη θαιεί ημοξ 

ζοκάδειθμοξ κα ζοκεπίζμοκ ημκ αγχκα εκάκηηα ζηεκ εθανμμγή ημο. 

 Καιεί ημοξ ζοκάδειθμοξ κα απμθνμφζμοκ απεηιέξ θαη εθβηαζμμφξ, κα αθονχζμοκ ζηεκ 

πνάλε ηηξ επυμεκεξ δηαδηθαζίεξ εθανμμγήξ ημο κυμμο, κα με ζομμεηάζπμοκ ζηε 

ζογθνυηεζε ηεξ Ο.Ε. γηα ηεκ ακάδεηλε ηςκ μειχκ ημο ομβμοιίμο, μφηε θαη ζηηξ 

εθιμγηθέξ δηαδηθαζίεξ. 

 Καιεί ηε φγθιεημ θαη ημ Πνοηακηθυ ομβμφιημ ημο ΑΠΘ κα με ζοκενγήζμοκ ζηε 

δηαδηθαζία εθιμγήξ ημο ομβμοιίμο.  

 Δειχκεη υηη ζηενίδεη ηηξ πμιφμμνθεξ θηκεημπμηήζεηξ ηςκ θμηηεηηθχκ ζοιιυγςκ 

εκάκηηα ζημ Ν.4009/11. 

 Καιεί ημοξ ζοκάδειθμοξ κα αγςκηζημφκ εκάκηηα ζηα κέα ακηηιασθά μέηνα θαη δειχκεη 

θαηεγμνεμαηηθά ηεκ ακηίζεζή ηεξ ζηηξ απμιφζεηξ θαη ηεκ ενγαζηαθή «εθεδνεία». 

 Ελμοζημδμηεί ημ Δ ημο ζοιιυγμο κα μνγακχζεη ηεκ άνκεζε μαξ κα πιενςζμφκ ηα 

πανάηζηα, ζε ζοκημκηζμυ με άιιεξ επαγγειμαηηθμφξ εκχζεηξ θαη ζςμαηεία 

ενγαδμμέκςκ, χζηε κα αθονςζεί ζηεκ πνάλε θάζε μεπακηζμυξ επηβμιήξ ημοξ. 

 Απμθαζίδεη ηε ζομμεημπή ημο ζοιιυγμο ζημ πιαίζημ ηςκ απμθάζεχκ ημο ζε θμηκέξ 

δνάζεηξ ζοιιυγςκ θαη ζςμαηείςκ ενγαδμμέκςκ ηςκ ΑΕΙ. 

 Δειχκεη υηη δηεθδηθμφμε ηεκ απαηημφμεκε πνεμαημδυηεζε γηα ηεκ μμαιή ιεηημονγία 

ηςκ πακεπηζηεμίςκ, με άμεζμ αίηεμα ηεκ θάιορε υιςκ ηςκ ζέζεςκ ηςκ ζομβαζημφπςκ 

ΠΔ 407/80 θαη ημκ δημνηζμυ ηςκ εθιεγμέκςκ ζοκαδέιθςκ. 

 

Η ΓΣ/ΕΣΔΕΠ-ΑΠΘ αποθαζίδεη ηε ζσμμεηοτή ζηης πακειιαδηθές απεργίες ζηης 5 θαη 

ζηης 19 Οθηώβρε, εκάκηηα ζηα ταράηζηα θαη  ηα κέα μέηρα. 

 

οκάδειθμη, μη ελειίλεηξ είκαη ναγδαίεξ. Ο μυκμξ δνυμμξ γηα εμάξ, είκαη ε ζοιιμγηθή 

δνάζε, ε εκδοκάμςζε ημο ΕΔΕΠ, ε μαδηθμπμίεζε ηςκ Γ, μ αγχκαξ  γηα ηεκ οπενάζπηζε 

ηεξ δςή μαξ θαη ημο μέιιμκημξ ηςκ παηδηχκ μαξ. Είκαη μ αγχκαξ: 

εκάκηηα ζηεκ πηώτεσζε ηοσ ειιεκηθού ιαού 

εκάκηηα ζηεκ παηδεία ηες αγοράς θαη ηες εμημάζεηας 

γηα μηα Ακώηαηε Εθπαίδεσζε αποθιεηζηηθά δεμόζηα θαη δφρεάκ 

ζύγτροκε, συειού επηπέδοσ, με δεμοθραηηθή ιεηηοσργία, ποσ ζα σπερεηεί ηοκ 

ειιεκηθό ιαό. 

 


