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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
 
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Ε.Τ.Ε.Π.-Α.Ε.Ι., στη συνεδρίαση του στις 13-9-2013, αποφάσισε την προκήρυξη 
24ωρης απεργίας την Τρίτη 17 Σεπτέμβρη και - κατά πλειοψηφία- τη συμμετοχή μας στην 
Πανελλαδική - πανεργατική απεργία που προκήρυξαν ΓΣΕΕ & ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 18 και Πέμπτη 19 
Σεπτέμβρη, προτείνοντας ταυτόχρονα στους συλλόγους μας να εναρμονίσουν τις κινητοποιήσεις τους με 
αυτές των συλλόγων των διοικητικών ανά Ίδρυμα. 
 
Η ολομέτωπη επίθεση της Κυβέρνησης και της ΕΕ συνεχίζεται ακόμα πιο πολύ, σε βάρος των εργαζομένων, 
προς όφελος ντόπιων και ξενόφερτων επιχειρηματικών ομίλων. Σοβαρή ευθύνη έχουν οι ηγεσίες, κυρίως 
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, που έχουν εγκλωβίσει τους εργαζόμενους στη λογική και τις ‘’υποσχέσεις’’ μιας 
καλύτερης διαχείρισης του ήδη σάπιου πολιτικού συστήματος. 
 
Οι ‘’αναδιαρθρώσεις’’- απολύσεις στη δημόσια διοίκηση, ταυτόχρονα με το τσάκισμα των εργατικών 
δικαιωμάτων, συρρικνώνουν και υποβαθμίζουν τις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες προς τα λαϊκά 
στρώματα, δημιουργώντας μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας στο Δημόσιο και νέους τομείς κερδοφορίας για 
τους επιχειρηματικούς ομίλους (υγεία, παιδεία και με τον τελευταίο νόμο για το νέο σχολείο της ‘’αγοράς’’ 
(ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ). 
 
Αλλάζουν με νόμο τη χρήση των κληροδοτημάτων των ΝΠΔΔ πρώτα στα ασφαλιστικά ταμεία και μετά σε 
όλα το υπόλοιπα, καθώς και στα ΑΕΙ, εντάσσοντάς τα απευθείας στο ΤΑΥΠΕΔ. Ξεπουλούν έτσι κομμάτι-
κομμάτι τη δημόσια περιουσία και τους πιο στρατηγικούς τομείς της οικονομίας (ΕΒΟ, ΛΑΡΚΟ κ.ά.), 
σφίγγοντας όλο και περισσότερο τη θηλιά της εξάρτησης στο λαιμό μας.  Η απόρριψη συνολικά των 
αναδιαρθρώσεων, κινητικότητα-απολύσεις-ξεπούλημα, σημαίνει αποδοχή ή ανοχή της σημερινής 
κατάστασης που επικρατεί στο δημόσιο. 
 
Παλεύουμε για : 
• Ένα Δημόσιο που να υπηρετεί τις δικές μας ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλίων, 
• Καμία ιδιωτικοποίηση, καμία εκποίηση δημόσιας περιουσίας, 
• Καμιά απόλυση, καμιά διαθεσιμότητα - μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, 
• Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, 
• Καμία παραχώρηση υπηρεσιών των ΑΕΙ στο ιδιωτικό τομέα, 
• Επιστήμη και Έρευνα για την κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου και όχι για την 

κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. 
• Όχι στην υποχρηματοδότηση της Παιδείας, της Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης  - 

επιστροφή των λεηλατημένων από τα αποθεματικά των Ταμείων. 

 
 
 
 



 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ - ΣΥΜΠΝΟΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΑΓΩΝΑΣ 
Για έξοδο από την κρίση σε όφελος του λαού 

 
 
 
 

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

 


