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Πάτρα  27 Ιανουαρίου 2021 

                αρ. πρωτ.: 351 

 

Προς:  Συλλόγους – Μέλη ΕΤΕΠ  
         

Θέμα : «Στάση εργασίας τη Πέμπτη 28/01/2021». 
 

 

Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες, 

 

Ένας νέος νόμος για τη Παιδεία έρχεται να κάνει ακόμη πιο σαφή τα πλάνα της κυβέρνησης για τη 

Παιδεία.  

Σε συνέχεια των προηγουμένων νόμων που οδηγούν στο κλείσιμο Τμημάτων, ενισχύουν την Ιδιωτική 

Εκπαίδευση και κάνουν ακόμη πιο δύσκολη τη πρόσβαση ακόμη και παραμονή των παιδιών μας στην 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

 

Θυμίζουμε περιληπτικά βάση εισαγωγής, εξίσωση πτυχίων κολεγίων, όριο φοίτησης, Μεταπτυχιακά  και 

ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών με δίδακτρα απουσία μέριμνας για τους φοιτητές και τις οικογένειες 

τους που εδώ και μήνες εξ αποστάσεως συνεχίζουν τις σπουδές τους. 

 

Νόμος που εισάγει νέα πειθαρχικά φοιτητών αλλά και την αστυνομία στα Πανεπιστήμια με γκλόπ 

χειροπέδες χημικά και ανακριτικά καθήκοντα αντί να βλέπουμε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού όλων 

των κατηγοριών ΔΕΠ ΕΤΕΠ ΕΕΠ ΕΔΙΠ ή διοικητικού προσωπικού που θα αναβάθμιζε το επίπεδο, τις 

δυνατότητες σπουδών αλλά και τον αριθμό φοιτητών σε αυτά. 

 

Δυστυχώς παράλληλα διαπιστώνουμε την μη ανταπόκριση του Υπουργείου στα αιτήματα μας για 

συνάντηση και συζήτηση στα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου. 

 

Για όλα τα παραπάνω απαντάμε αρχικά και ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας με στάση 

εργασίας τη Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 από τις 11 μέχρι το πέρας του ωραρίου. 

 

Χωρίς έκπληξη είδαμε την ανακοίνωση περί απαγόρευσης συναθροίσεων άνω των 100 ατόμων την ίδια 

στιγμή που εμπορικοί δρόμοι βουλιάζουν από κόσμο που πραγματοποιεί τις αγορές του. 

 

Ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό όλους αυτούς τους μήνες της πανδημίας στα ζωντανά και 

ανοικτά Πανεπιστήμια εφαρμόζουμε και διασφαλίζουμε όλους τους υγειονομικούς κανόνες όπως  

παράλληλα διασφαλίζουμε την υγιεινή και ασφάλεια στα εργαστήρια και τις κλινικές που υπηρετούμε. 

 



Σας καλούμε λοιπόν μαζικά να συμμετέχετε στη στάση εργασίας με τον αντίστοιχο σεβασμό σε όλα τα 

παραπάνω και παράλληλα να κρατήσετε στο νου σας όλες αυτές τις απαγορεύσεις για την ώρα που θα 

χρειαστεί και θα δώσουμε και εκεί την απάντηση μας.   

 

 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

                 
  Στέφανος Καρβέλης       Κουνιά     Σοφία 


