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ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΤΙΣ 15 ΑΠΡΙΛΗ! 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 

Χαιρετίζουμε τις πρωτοβουλίες που πήραν οι Σύλλογοι μπροστά στην Πανελλαδική Μέρα Δράσης 
των εργαζομένων στα πανεπιστήμια. Φάνηκαν δυνατότητες που υπάρχουν για να 
πολλαπλασιάσουμε και να ενισχύσουμε τους πυρήνες αντίστασης και αγωνιστικής διεκδίκησης για 
όσα έχουμε ανάγκη ως εργαζόμενοι, για τις σπουδές που έχουν ανάγκη οι φοιτητές μας, για τα 
πανεπιστήμια που έχει ανάγκη ο λαός. Την επόμενη φορά, πρέπει να είμαστε περισσότεροι! 

Συνεχίζουμε, συμμετέχοντας μαζικά στα φοιτητικά συλλαλητήρια στις 15 Απρίλη. 

Διεκδικούμε μαζί με τους φοιτητές: 

✓ Να μην εφαρμοστεί ο νόμος Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη 

Ούτε σκέψη για πανεπιστημιακή αστυνομία, όρια φοίτησης, διαγραφές, πειθαρχικό δίκαιο. Να 
μπει τέρμα στην αστυνομοκρατία και την κρατική καταστολή.  

Να μην εξαναγκαστεί υπηρεσιακά κανένας εργαζόμενος σε εκτέλεση καθηκόντων που απορρέουν 
από το νόμο Κεραμέως-Χρυσοχοΐδη. Να  μη δεχτεί κανένας εργαζόμενος να γίνει τα αυτιά και τα 
μάτια της καταστολής.  

Ούτε σκέψη για νέο νόμο-πλαίσιο και νέο γύρο συγχωνεύσεων/καταργήσεων σχολών και 
τμημάτων σε βάρος εργαζομένων και φοιτητών.  

✓ Να ανοίξουν ΤΩΡΑ οι σχολές με όλα τα μέτρα προστασίας 

Να προσληφθεί το αναγκαίο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό για να καλύψουν τα 
πανεπιστήμια τις ανάγκες τους. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας, 
συντήρησης και φύλαξης με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.  

Να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές των ιδρυμάτων για τις ανάγκες των φοιτητών.  

Να δοθεί λύση στο ζήτημα της μετακίνησης των υποτρόφων εργαζομένων από και προς τα 
εργαστήριά τους.  

Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή επιστροφή όλων των φοιτητών και των 
εργαζομένων στους χώρους των πανεπιστημίων: τεστ, απολύμανση, ΜΑΠ, ιατρικές υπηρεσίες 
κ.ο.κ. 
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Συνεχίζουμε στο δρόμο της αγωνιστικής παρακαταθήκης των μεγάλων κινητοποιήσεων του 
προηγούμενου διαστήματος. Η κυβέρνηση και όσοι στηρίζουν την στρατηγική των 
επιχειρηματικών ομίλων για την ανώτατη εκπαίδευση έχουν απέναντί τους όλους εμάς που έχουμε 
το δίκιο των αναγκών μας με το μέρος μας. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια! 
Οργανωνόμαστε για να αντιπαλέψουμε τα νέα αντιλαϊκά μέτρα για τα εργασιακά, ασφαλιστικά και 
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα. 

Η ΟΔΠΤΕ προκηρύσσει στάση εργασίας από τις 12μ. μέχρι το τέλος του ωραρίου και καλεί στα κατά 
τόπους συλλαλητήρια. Στην Αθήνα στη 1μ.μ. στα Προπύλαια - Στη Θεσσαλονίκη στη 1μ.μ. στο 
Άγαλμα Βενιζέλου. 

 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

                 Η Πρόεδρος                                                        Ο Γενικός Γραμματέας 

                                

                           Νίκη Χρονοπούλου                                                     Ανδρέας Βασιλάκης 
                         niki.chronopoulou@gmail.com                                                                                                      avasilak@upatras.gr                                

                      6974512598 – 2105294904                                                                                                                   6945992259 
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