
ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

 

Ο κ.4009/2011 επηθοιάζζεη γηα ημ δεμυζημ πακεπηζηήμημ:  

(ι) Θεζμική – οργαμφηική – οικομομική διάλσζη ηφμ παμεπιζηημίφμ 

- «εηαηνηθυ ζπήμα» δημίθεζεξ, με Σομβμφιημ υπμο ζα ζομμεηέπμοκ μη «μέημπμη» επηπεηνεμαηίεξ 

ηςκ πακεπηζηεμηαθχκ «μαγαδηχκ» θαζχξ θαη αοηχκ ηεξ πυιεξ, με ζοκέιεοζε – «Σφγθιεημ», 

δηεοζοκηέξ – «θμζμήημνεξ» θαη ημεμαηάνπεξ – «δηεοζοκηέξ»,  

- δναζηηθή μείςζε ηεξ απαηημφμεκεξ  πνεμαημδυηεζεξ απυ ημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ, θαη 

απμλέκςζε ημο πακεπηζηεμίμο απυ ηα πενημοζηαθά ημο ζημηπεία (οπμδμμέξ, θιενμδμηήμαηα, 

απμζεμαηηθά, θ.α) πμο ζα οπαπζμφκ ζε ΝΠΙΔ, μαθνοά απυ ημκ έιεγπμ ζεζμηθχκ μνγάκςκ, 

εθιεγμέκςκ με μαδηθέξ δηαδηθαζίεξ απυ υιεξ ηηξ ζοκηζηχζεξ ηεξ θμηκυηεηάξ ημο, 

- θακμκηζμυ θαη μνγακηζμυ πμο ζα οπενεημφκ ηηξ πμιηηηθέξ ηζμπέδςζεξ ημο δεμυζημο θαη 

δςνεάκ αθαδεμασθμφ ηδνφμαημξ, 

- θαηάνγεζε ημο πακεπηζηεμηαθμφ αζφιμο, θαζχξ ακηηζηάζεηξ, δηαδειχζεηξ, δηαμανηονίεξ θαη 

έθθναζε ακηίζεηεξ γκχμεξ απυ ενγαδυμεκμοξ θαη θμηηεηέξ είκαη ελ΄ μνηζμμφ απαγμνεομέκα 

ζε επηπεηνήζεηξ ημο είδμοξ. 

 

(ιι) Εκπαιδεσηική – ερεσμηηική αμηιδραζηική αμαδιάρθρφζη 

Η θαηάνγεζε ηςκ Τμεμάηςκ, ε εηζαγςγή ζηηξ Σπμιέξ, ηα “εοέιηθηα” πνμγνάμμαηα ζπμοδχκ, ε 

θαηάνγεζε ηςκ επηζηεμμκηθχκ ακηηθεημέκςκ, ε επηζηεμμκηθή οπμβάζμηζε θαη ε γκςζηηθή 

απαλίςζε, ηα πηοπία ηςκ δελημηήηςκ θαη ε απμζφκδεζε ημοξ απυ ηα πιήνε επαγγειμαηηθά 

δηθαηχμαηα, ε απμηίμεζε ημο πενηεπμμέκμο ηςκ γκχζεςκ με πηζηςηηθέξ μμκάδεξ, ε γεκίθεοζε 

ηεξ «Δηα Βίμο Μάζεζεξ» δελημηήηςκ ζηα πακεπηζηεμηαθά θέκηνα θαηάνηηζεξ, ε γεκίθεοζε ηςκ 

ενεοκεηηθχκ “ζομπνάλεςκ” με ημοξ “ηδηχηεξ” θαη ε απεμπυιεζε ηεξ βαζηθήξ ένεοκαξ πνμξ 

πάνηκ ηςκ αγμναίςκ «πνμσυκηςκ», μδεγμφκ εθ ηςκ πναγμάηςκ ζηεκ πιήνε οπμβάζμηζε ηεξ 

πανεπυμεκεξ εθπαίδεοζεξ θαη ηειηθά ηεξ οπυζηαζεξ ηεξ έκκμηαξ ημο Πακεπηζηεμίμο. 

Λαμβακμμέκεξ δε οπυρε ηεξ πμιηηηθήξ γηα ηεκ επηβίςζε θαη ελέιηλε ηςκ “θέκηνςκ ανηζηείαξ” 

θαη μυκμ, ζημ πιαίζημ ημο Γκηαίμο Χχνμο ηεξ Ακχηαηεξ Γθπαίδεοζεξ, ε μυκε πνμμπηηθή πμο 

επηθοιάζζεηαη γηα ηα πακεπηζηήμηα είκαη ε μεηαηνμπή ημοξ ζε Κέκηνα Καηάνηηζεξ θαη 

Γιεοζένςκ Σπμοδχκ θαη αοηά εοάιςηα ζηα ζομθένμκηα ηςκ “επεκδοηχκ” θαη μαθνοά απυ ηεκ 

ακαπηοληαθή πνμμπηηθή ηεξ θμηκςκίαξ θαη ηεξ πχναξ. 

 

Η σλοποιούμεμη κσβερμηηική πολιηική επιθσλάζζει για όλοσς μας εργαζιακό καθεζηώς 

γαλέρας  

- μη επαπεηιμφμεκεξ ζογπςκεφζεηξ ημεμάηςκ – ζπμιχκ – πακεπηζηεμίςκ με ηηξ ζοκαθυιμοζεξ 

απμιφζεηξ ζε θιάδμοξ ενγαδμμέκςκ ζηα ΑΓΙ (Δημηθεηηθμφξ, ΓΤΓΠ, αθυμε θαη ΔΓΠ ζε 

πνμζεπή πνυκμ),  

- μ ναγδαίμξ απμδεθαηηζμυξ ημο ΔΓΠ, με ηηξ μαδηθέξ ζοκηαλημδμηήζεηξ ζηα αμέζςξ πνμζεπή 

πνυκηα με ηεκ πανάιιειε πμιοεηή αδημνηζηία, ε ”de facto” θαηάνγεζε ηςκ ΠΔ407,  

- ε δηανθήξ μμενία ηςκ ΙΔΑΧ πμο θαιφπημοκ ηα πάζεξ θφζεξ θεκά ηςκ μνγακμγναμμάηςκ, ζε 

θαζεζηχξ ακαλημθναηίαξ, αδηαθάκεηαξ θαη μυκημεξ «πνμζςνηκυηεηαξ» (με ηεκ 



εθεδνεία/απυιοζε κα θνέμεηαη ζοκεπχξ πάκς απυ ηα θεθάιηα μαξ)  

- ε απιήνςηε ενγαζία θαη ε απεηιή απυιοζεξ ηςκ «ενγμιαβηθχκ» πμο πνμζθένμοκ οπενεζίεξ 

ζε υιεξ ηηξ ιεηημονγίεξ (γναθεία, ζίηηζε, θαζανηυηεηα, ζοκηενήζεηξ οπμδμμχκ, θιπ),  

- ε γεκίθεοζε ηςκ ειαζηηθχκ ζπέζεςκ ενγαζίαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ, με ημκ εζμυ ηςκ 

ακηενγαηηθχκ κυμςκ, θαη ημο ΔΓΠ με ημκ 4009/11, ζφμθςκα με ηα μκεμμκηαθά δυγμαηα θαη 

ηηξ θοβενκεηηθέξ επηηαγέξ υηη «υιμη ζα θάκμοκ υιεξ ηηξ δμοιεηέξ» θαη «υιμη ακήθμοκ ζημ 

θνάημξ», 

- ε ζοννίθκςζε μηζζχκ - ζοκηάλεςκ, ε «απαιιμηνίςζε» ημο εθάπαλ θαη άιιςκ εηζθμνχκ, ε 

επημήθοκζε ηςκ μνίςκ ζοκηαλημδυηεζεξ με ηαοηυπνμκε αθαίνεζε αζθαιηζηηθχκ δηθαηςμάηςκ 

θαη ηαηνμ-θανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ, 

- ε μηθμκμμηθή αθαίμαλε με ηηξ ζοκεπείξ πενηθμπέξ μηζζχκ θαη επηδμμάηςκ (35-40% απυ ημ 

2009) θαη με ηηξ ιεζηνηθέξ θμνμεπηδνμμέξ (πανάηζηα, απμρίιςζε αθμνμιυγεημο, αφλεζε 

θυζημοξ δςήξ, θ.α), πμο θαηαβαναζνχκμοκ ηεκ αλημπνέπεηα θαη ημ εζηθυ ηςκ ενγαδμμέκςκ, 

 

απμηειμφκ ηαοηυπνμκα ηε «δηα βίμο» θαη ηε δηα ηεξ βίαξ εθπαίδεοζε υιμο ημο πνμζςπηθμφ ζημ 

«εοέιηθημ» επηπεηνεμαηηθυ πακεπηζηήμημ. 
 

σμάδελθοι/ες, 

 

Η πακεπηζηεμηαθή θμηκυηεηα, ζημ ζφκμιυ ηεξ, ακηημεηςπίδεηαη με ηεκ ίδηα επηζεηηθή πμιηηηθή, 

ημο μαφνμο μεηχπμο ηεξ ζογθοβένκεζεξ ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ θαη ΓΓ-ΓΚΤ-ΔΝΤ, υπςξ θαη μη 

άιιμη ενγαδυμεκμη, με δναμαηηθέξ μεηχζεηξ ηςκ θναηηθχκ πνμτπμιμγηζμχκ (ζημκ 

πνμτπμιμγηζμυ ημο 2012 μη δαπάκεξ ηεξ δεμυζηαξ εθπαίδεοζεξ, θηάκμοκ ημ 2,75% ημο ΑΓΠ, 

ημ παμειυηενμ πμζμζηυ ηςκ ηειεοηαίςκ δεθαεηηχκ), με ενγαζηαθή ακαζθάιεηα θαη κέεξ 

μεηχζεηξ ζηηξ ήδε ελεοηειηζηηθέξ απμιαβέξ γηα ημ δημηθεηηθυ θαη δηδαθηηθυ πνμζςπηθυ, με 

πάγςμα υπη μυκμ ηςκ δημνηζμχκ αιιά θαη ηςκ ελειίλεςκ ηςκ μειχκ ΔΓΠ, με ζοννίθκςζε ηεξ 

θμηηεηηθήξ μένημκαξ, πενημνηζμμφξ ζηεκ πανμπή ζογγναμμάηςκ, δηαθμπή πνυζβαζεξ ζε δηεζκείξ 

επηζηεμμκηθέξ βηβιημζήθεξ θαη πμιιά άιια.  

Καη ηα πεηνυηενα ένπμκηαη…. 

 

ηο τέρι μας είμαι μα αμαηρέυοσμε ηημ καηάζηαζη. ηο τέρι μας είμαι μα ζηείλοσμε και 

εμείς ηο δικό μας μήμσμα. 

 

ας καλούμε μα ζσμμεηέτεηε ζηη ζσγκέμηρφζη – ζηάζη εργαζίας, ζηις 17-1-2012, ζηις 

11 πμ μπροζηά ζηο Κηίριο Διοίκηζης. 

 

Για έμα δημόζιο και δφρεάμ παμεπιζηήμιο, ηαγμέμο ζηημ ικαμοποίηζη ηφμ λαχκώμ αμαγκώμ, 

ζηημ σπηρεζία ηης κοιμφμίας - ότι ηφμ επιτειρήζεφμ. 

 

Οι ζύλλογοι ηοσ ΑΠΘ, ΕΔΕΠ και Διοικηηικώμ 


