
 

Ο αληηεθπαηδεπηηθόο λόκνο Κεξακέσο - Χξπζνρνΐδε ζα κείλεη ζηα ραξηηά. 

Να κελ θιείζεη θαλέλα ηκήκα ΑΔΙ ζηελ Οξεζηηάδα. 

 

Με ηηο ςήθνπο ησλ θπβεξλεηηθώλ βνπιεπηώλ ηεο ΝΓ θαη ησλ βνπιεπηώλ ηεο Διιεληθήο Λύζεο 

ςεθίζηεθε  ην απαξάδεθην λνκνζρέδην Κεξακέσο - Χξπζνρνΐδε,  ην νπνίν κε  καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο 

έρνπλ θαηαδηθάζεη ρηιηάδεο θνηηεηέο, καζεηέο, εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ βαζκίδσλ θαη εξγαδόκελνη απ' 

όινπο ηνπο ρώξνπο, ζα κείλεη ζηα ραξηηά. 

Με ην λόκν απηό ε θπβέξλεζε πςώλεη λένπο θξαγκνύο ζηελ πξόζβαζε, πνπ ζα πιήμνπλ αθόκα 

πεξηζζόηεξν ηα παηδηά ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ, κεηαηξέπεη ηελ επηινγή ζρνιώλ ζε ηδνγάξηζκα, 

απνγεηώλεη ηελ θαηαζηνιή ζηα παλεπηζηήκηα (αζηπλνκία, θάκεξεο, ζύγρξνλνπο κεραληζκνύο 

παξαθνινύζεζεο), πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί απξόζθνπηα ε αθόκα κεγαιύηεξε πξόζδεζε ησλ 

παλεπηζηεκίσλ κε ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ηνπ θεθαιαίνπ, ζύκθσλα κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

ΟΟΑ. 

Έλα ρξόλν ηώξα ε θπβέξλεζε αληί λα δώζεη ιύζε ζηα δίθαηα αηηήκαηα ησλ θνηηεηώλ γηα λα 

αλνίμνπλ κε όια ηα πγεηνλνκηθά κέηξα νη Παλεπηζηεκηαθέο ζρνιέο, αληί δώζεη ρξήκαηα γηα πξνζιήςεηο 

πξνζσπηθνύ θαη ζπγγξάκκαηα δίλεη 30 εθαη. επξώ γηα αζηπλνκία & θάκεξεοκέζα ζηηο ζρνιέο, κεηώλεη  

8% ηνληαθηηθό  πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Παλεπηζηεκίσλ γηα ην 2021.  

Ο λένο λόκνο κε ηνλ θόθηε εηζαγσγήο ζηνπο θεηηλνύο καζεηέο ηεο Γ΄ Λπθείνπ (ππνινγίδνληαη  30.000 

ιηγόηεξνη εηζαθηένη) πιήηηεη θαίξηα θαη ηα πεξηθεξεηαθά παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα 

ηνπ ΓΠΘ ζηελ Οξεζηηάδα.Σα ηκήκαηα απηά ζα θηλδπλεύζνπλ λα θιείζνπλ ζε ιίγα ρξόληα θαζώο ν αξηζκόο 

ηνλ εηζαθηέσλ θνηηεηώλ ζα είλαη ηδηαίηεξα κηθξόο έσο κεδακηλόο : Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο,  αξηζκόο 

εηζαθηέσλ ην 2020 θνηηεηέο 272, Γαζνινγίαο 195 θνηηεηέο. Φέηνο κε  ηελ Διάρηζηε Βάζε Δηζαγσγήο, πνπ 

πξνβιέπεηαη θαη ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξζηλέο βαζκνινγίεο εηζαγσγήο ζην  Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζα 

εηζαρζνύλ 30 θνηηεηέο θαη ζην Γαζνινγίαο ΚΑΝΔΝΑ… Απηά ηα δεηήκαηα παιεύνπλ εδώ θαη 3 κήλεο 

νη θνηηεηέο θαη ζηελ Οξεζηηάδα, γη’ απηό θαη θηλεηνπνηνύληαη ην ΣΑΒΒΑΤΟ 10-4-21 ζηελ θεληξηθή 

πιαηεία ηεο Οξεζηηάδαο. 

Ωο Αγσληζηηθή Σπζπείξσζε Δθπαηδεπηηθώλ ζηεξίδνπκε ηνλ αγώλα ηνπ θνηηεηηθνύ θηλήκαηνο πνπ 

είλαη θαη δηθόο καο αγώλαο, πνπ είλαη θαη αγώλαο ησλ καζεηώλ καο, ησλ γνληώλ, αγώλαο ηνπ εβξίηηθνπ ιανύ 

ελάληηα ζηελ ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ησλ δηθαησκάησλ, ηεο πεξηνρήο καο. 

 



Τηνζεηνύκε ηα αηηήκαηα ηεο Δπηηξνπήο Αγώλα Φνηηεηώλ ηεο Οξεζηηάδαο θαη απαηηνύκε καδί ηνπο : 

 

 Να κελ εθαξκνζηεί ν λένο λόκνο γηα ηα παλεπηζηήκηα! Γε ζα επηηξέςνπκε λα θιείζνπλ ηα 

ηκήκαηα! 

Να παξζνύλ εδώ θαη ηώξα κέηξα ζηήξημεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο!  

Να πάςεη θάζε ζπδήηεζε γηα λέεο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο ζηα Παλεπηζηήκηα!  

Να παξζνύλ ηώξα όια ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπληα 

Παλεπηζηήκηα κε ην πέξαο ηεο θαξαληίλαο, λα γπξίζνπλ νη θνηηεηέο ζηα ακθηζέαηξα κε όια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνζηαζίαο.   

Άκεζεο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ δηδαθηηθνύ, δηνηθεηηθνύ, θαζαξηόηεηαο. Καηαζθεπή ππνδνκώλ, 

θαηαγξαθή δηδαθηηθώλ θελώλ, αλαπξνζαξκνγέο δηδαθηέαο ύιεο θαη πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ώζηε λα κελ 

επηβαξπλζνύλ άιιν νη ζπνπδέο.  

Μεληαία επηδόηεζε θαηνηθίαο ζε θάζε θνηηεηή πνπ λνηθηάδεη ζπίηη θαη θαηάξγεζε δεκνηηθώλ 

ηειώλ γηα ηνπο θνηηεηέο. Μεληαίν επίδνκα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θνηηεηέο, γηα ηνπο απνιπκέλνπο, γηα ηνπο 

αλέξγνπο.  

Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη κέηξα πξνζηαζίαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο κε επζύλε 

ηεο εξγνδνζίαο γηα θνηηεηέο θαη εξγαδόκελνπο. 
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