
 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΠΑ, 

5.9.2013 
  

 
Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ∆ιοικητικού Προσωπικού  Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, σε έκτακτη συνεδρίαση στις 5.9.2013 αποφάσισε οµόφωνα τα 
ακόλουθα: 
 

• Να σταλεί αίτηµα προς τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, να συγκαλέσει σε 
έκτακτη συνεδρίαση τη Σύγκλητο στον ταχύτερο δυνατό χρόνο. 

 
• Να αιτηθούµε προς τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, και σε εφαρµογή της 

απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων να αναστείλει αµέσως και 
πλήρως την λειτουργία του Ιδρύµατος επ’ αόριστον, σε συνέχεια και 
της προηγούµενης  από 28.8.2013 απόφασής της. 

 
• Να παρασταθούµε µαζικά στη Σύγκλητο την ∆ευτέρα 9.9.2013 για να 

υποστηρίξουµε το αίτηµά µας. 
 

• Καλούµε τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ, να δώσει συνέντευξη τύπου µαζί µε 
τους φορείς του Πανεπιστηµίου. 

 
• Καλούµε τους Προέδρους των Τµηµάτων του ΕΚΠΑ, να συγκαλέσουν 

έκτακτες συνεδριάσεις τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τµηµάτων 
και να εισηγηθούν την πλήρη αναστολή της λειτουργίας των 
Τµηµάτων, καθώς επίσης και την παρουσία εκπρόσωπου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου µας στις συνεδριάσεις αυτές. 

 
• Καλούµε τη Σύγκλητο και τις Γενικές Συνελεύσεις των Τµηµάτων του 

ΕΚΠΑ, την έκδοση ψηφισµάτων υποστήριξης του αγώνα µας. 
 

• Καλούµε την ∆ιοίκηση του ΕΚΠΑ, να καταστήσει σαφές προς όλες τις 
πλευρές, ότι στο ΕΚΠΑ δεν υπάρχει  πλεονάζον προσωπικό αναλογικά 
µε το µέγεθός του, «απαντώντας» έτσι στο προκλητικό έγγραφο του 
ΥΠΑΙΘ που αφορούσε «τυχόν πλεονάζον προσωπικό» και να 
ενηµερώνει το σύνολο του προσωπικού για όλες τις σχετικές ενέργειες 
της. 

 
• Απεργούµε στις 10-11/9, 12-13/9 και 15-20/9, σύµφωνα µε τις 

αποφάσεις του Κεντρικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας µας. 
 

• Να αναρτήσουµε πανό στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ. 
 



• Να ενηµερώσουµε το σύνολο της ακαδηµαϊκής κοινότητας (διδακτικό, 
τεχνικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό και φοιτητές) µε επιστολή 
που θα διαβιβαστεί µε ηλεκτρονικό τρόπο. 

 
• Να ενηµερώσουνε το κοινό, µε µοίρασµα ενηµερωτικού δελτίου στις 

πύλες της Πανεπιστηµιούπολης και στο κέντρο της Αθήνας.  
 

• Να ενηµερώσουµε µε δελτίο τύπου και κάθε πρόσφορο µέσο τους 
νεοεισαχθέντες φοιτητές προκειµένου να µην ταλαιπωρηθούν κατά τη 
διάρκεια της απεργίας. 

 
• Ζητάµε την έµπρακτη συµπαράσταση των συλλόγων και φορέων του 

ΕΚΠΑ. 
 

• Κηρύσσουµε στάση εργασίας για την Παρασκευή 6.9.2013 και τη 
∆ευτέρα 9.9.2013 από τις 11πµ µέχρι τη λήξη του ωραρίου. 
Συναντιόµαστε στο κεντρικό κτήριο του ΕΚΠΑ, συγκροτούµε απεργιακή 
επιτροπή και προετοιµαζόµαστε για τις κινητοποιήσεις µας.  

 
• Από την Τρίτη 10.9.2013 κλείνουµε την πύλη της Πανεπιστηµιούπολης 

και περιφρουρούµε την απεργία µας. 
 

• Συµµετέχουµε σε πορεία, µαζί µε τους συναδέλφους του ΕΜΠ, προς το 
Υ∆ΜΗ∆ την Τρίτη 10.9.2013 (προσυγκέντρωση στα Προπύλαια στις 
11πµ) και καλούµε τους συλλόγους των ΑΕΙ και ΤΕΙ να συµµετάσχουν. 
Μετά το τέλος της πορείας, συµµετέχουµε σε ανοικτή συνέλευση 
εργαζοµένων ΑΕΙ-ΤΕΙ που θα γίνει στο αµφιθέατρο ΜΑΧ (Πολυτεχνείο, 
συγκρότηµα οδού Πατησίων). 

 
• Η Γενική Συνέλευση καλύπτει τους συνάδελφους συµβασιούχους 

ορισµένου χρόνου του ΕΚΠΑ ώστε αυτοί να προσφέρουν µε την πλήρη 
συµµετοχή και συµπαράστασή τους στον αγώνα ενάντια στη διάλυση 
του Πανεπιστηµίου. 

 
 
Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την απόφαση του τελευταίου Συνεδρίου της 
Οµοσπονδίας µας για ένα ενιαίο Σύλλογο που θα συµπεριλαµβάνει τους 
συµβασιούχους ορισµένου χρόνου.  
 

 
 

Το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης 
 

Ν. Μιχοπούλου Μ. Παπαστεφανάκης Α. Γόντικα Σ. Σαλονικίδης 

 
                      

 


