
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΓΙΑΤΙ: 
 

�  Κλείνουν τα πανεπιστήμια. Μετά την πρόσφατη συρρίκνωση των δομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης κατά 30% (σχέδιο Αθηνά), η τεράστια μείωση του προσωπικού που προβλέπεται –σε πρώτη φάση- 

για τα 8 μεγάλα πανεπιστήμια (κατά 45% σε ΕΚΠΑ και ΕΜΠ), προοιωνίζει ένα δεύτερο γύρο συγχωνεύ-

σεων/καταργήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ. Λιγότερο προσωπικό συνεπάγεται μια τριτοβάθμια εκπαίδευση μικρότε-

ρης κλίμακας, με αναλογική μείωση του αριθμού των φοιτητών (των οποίων το δικαίωμα στη φοίτηση 

ήδη περιορίζεται από τους νόμους Διαμαντοπούλου-Αρβανιτόπουλου), των μελών ΔΕΠ, κ.α. 

 

� Αποδιαρθρώνεται συνολικά η δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Ολόκληρα τμήματά της περνάνε σε ι-

διώτες. Όλο και περισσότεροι μαθητές και φοιτητές αποκλείονται από αυτήν, ενώ ιδιωτικά ΙΕΚ ανα-

λαμβάνουν με το αζημίωτο και με τη στήριξη του κράτους να καλύψουν τα κενά που προκύπτουν από 

την κατάργηση ολόκληρων τομέων (π.χ. του 1/3 των ειδικοτήτων της τεχνικής εκπαίδευσης τον Ιούλιο) 

 

� Η ιδιωτικοποίηση είναι το πλάνο της επόμενης μέρας. Με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης 

της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά 75% τα τελευταία 4 χρόνια, το λειτουργικό κόστος μετακυλίεται 

στους φοιτητές και τις οικογένειές τους, μέσω της γενικευμένης επιβολής διδάκτρων (βλ. πρόσφατη 

απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου για δίδακτρα 600€ στα μεταπτυχιακά προγράμματα). Η 

φοιτητική μέριμνα (δωρεάν σίτιση και στέγαση) και τα δωρεάν συγγράμματα περιορίζονται στην πο-

ρεία προς την τελική κατάργησή τους 

 

� Το πανεπιστήμιο μετεξελίσσεται σε μια μορφή Ανώνυμης Εταιρείας (για τη διαχείριση των Ειδικών 

Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας και των κληροδοτημάτων), ενώ σε φιλέτα προς πώληση μετατρέπο-

νται τα πιο προσοδοφόρα τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ (ακίνητη περιουσία, ερευνητικά εργαστήρια, κλινικές, 

βιβλιοθήκες, μουσεία, κ.α.) 

 

� Εταιρείες είναι έτοιμες να αναλάβουν μέρος των εργασιών: από τη γραμματειακή υποστήριξη, τις υ-

πηρεσίες δικτύου και μηχανοργάνωσης και συντήρησης εγκαταστάσεων, μέχρι τη λειτουργία των βι-

βλιοθηκών. Οι τομείς της φύλαξης και της καθαριότητας έχουν ήδη αλωθεί από εργολάβους 

 

� Αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Οι εργαζόμενοι απολύονται για να προσληφθεί προσωπικό με συμ-

βάσεις έργου, απευθείας από τους φορείς ή μέσω εργολάβων. Επισφαλώς εργαζόμενοι, με μισθούς 

άθλιους και χείριστες συνθήκες εργασίας, χωρίς εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Η αλλαγή 

των εργασιακών συνθηκών στο δημόσιο θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση και αυτών στον 

ιδιωτικό τομέα 

 

� Διαλύεται συνολικά το κοινωνικό κράτος. Ολόκληροι τομείς περνάνε πλέον αποκλειστικά στις επιχει-

ρήσεις. Η αποδόμηση και η ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος 

συνεπάγεται τη μετακύλιση του κόστους σε όλους μας. Τα κέρδη για το κεφάλαιο αυξάνονται, ενώ με-

γάλο μέρος του πληθυσμού δε θα έχει πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες εκπαίδευσης, υγείας, κ.α. 

 

� Εάν δεν αγωνιστούμε τώρα ενάντια στις απολύσεις, 1.349 από εμάς, τους εργαζόμενους στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση, θα βρεθούμε στην ανεργία. Εάν η κυβέρνηση δεν πάρει πίσω τώρα την απόφασή 

της για μαζικές «διαθεσιμότητες»/απολύσεις, η ημερομηνία απόλυσής μας είναι ήδη δεδομένη: 23/9, 

ημερομηνία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

 

� Εναντιωνόμαστε στα μέτρα λεηλασίας της ζωής μας και την κλιμάκωση της μνημονιακής επίθεσης 

από την πλευρά του κεφαλαίου και του πολιτικού του προσωπικού για την υπέρβαση της κρίσης πάνω 

από τα πτώματά μας 

 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 
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