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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ 

 

Η ακαθμνά ζηα ξικξμξμικά ηωμ μελώμ ΔΕΠ θαη ζηα ξικξμξμικά ηωμ Παμεπιζηημίωμ 

θακηάδεη πενηηηή ή πμιοηειήξ, θαζώξ ε ειιεκηθή θμηκςκία ημ ηειεοηαίμ πνμκηθό 

δηάζηεμα δέπεηαη μηα ζθμδνή επίζεζε ζε όια ηα μέηςπα:  

 ενγαδόμεκμη ζηεκ «εθεδνεία»,  

 μαδηθέξ απμιύζεηξ,  

 κέμη θόνμη θαη «πανάηζηα».  

Πανάιιεια, πνμβάιιεη ζοκεπώξ μ εθβηαζμόξ γηα κέα μέηνα θαη ημύημ επακαιαμβάκεηαη 

θάζε θμνά πμο ακαμέκεηαη κα εθηαμηεοηεί μηα επηθείμεκε δόζε ημο «δακείμο».  Η 

ιεγόμεκε πνεμθμπία έπεη ήδε αγγίλεη έκακ μιμέκα αολακόμεκμ ανηζμό κμηθμθονηώκ θαη 

ηεκ ίδηα ζηηγμή πμο γνάθμκηαη αοηέξ μη γναμμέξ, κέα μέηνα ύρμοξ 7 δηζ. € 

ελαγγέιιμκηαη από ημκ οπμονγό Οηθμκμμηθώκ μεηά ηεκ επίζθερε ζημ ΔΝΤ θαη ηεκ 

ΕΚΤ. Σεμεηώκεηαη όηη ηα 7 δηζ. € είκαη «ακηηζηαζμηζηηθά» ζηα 8 δηζ. € ηεξ πενηβόεηεξ 

6εξ δόζεξ. 

Η παναπάκς πμιηηηθή αθακίδεη ηεκ ακώηαηε εθπαίδεοζε θαη  μδεγεί ημοξ ζοκαδέιθμοξ, 

ηδηαίηενα ηςκ παμειώκ βαζμίδςκ, ζε απόγκςζε, δεδμμέκμο όηη μη διαδξςικέπ μείωζειπ 

θαηά 15% θαη (μόιηξ πζέξ ακαγγειζείζα) 20% ηςκ απμδμπώκ μαξ, μαδί με ηε μείςζε 

ημο αθμνμιμγήημο ζηα 5.000 € θαζώξ θαη άιιεξ επηβανύκζεηξ, ηείκμοκ κα μαξ 

ζηενήζμοκ ηεκ δοκαηόηεηα αλημπνεπμύξ δηαβίςζεξ.   

Τμ Παμεπιζηημιακό Μιζθξλόγιξ, ζε ακηίζεζε με όια ηα άιια εηδηθά μηζζμιόγηα δεκ 

ακαπνμζανμόζηεθε ζημ πνόζθαημ πανειζόκ, με απμηέιεζμα ζήμενα ημ εηήζημ εηζόδεμα 

ηςκ μειώκ ΔΕΠ κα βνίζθεηαη ζηα παμειόηενα επίπεδα ηεξ δεθαεηίαξ ημο 2000.  

Από ημ άιιμ μένμξ, ε οιμπμίεζε ημο εθπαηδεοηηθμύ ένγμο θαζίζηαηαη πνμβιεμαηηθή, 

δεδμμέκεξ ηεξ θαζοζηένεζεξ αθόμε θαη αοηήξ ηεξ πεμιςοήπ ςοημαηξδόηηζηπ ημο 

πακεπηζηεμίμο μεηά ηε δναζηηθή μείςζή ημο ζε επίπεδα θάης ημο 50%. Σεμεηώκεηαη 

δε όηη ζημ ΑΠΘ γηα ημ 2011 έπμοκ πμνεγεζεί μόιηξ ηα 10,5 από ηα 24,5 εθ. € ημο 

ηειηθά δηαμμνθςμέκμο εηήζημο πνμοπμιμγηζμμύ, με ιαμβακμμέκεξ οπόρε ηεκ πνόζζεηε 

πενηθμπή ημο 10 %. Εκώ ε ρπξβάθμιζη ηηπ διξικηηικήπ και εκπαιδερηικήπ 

λειηξρογίαπ ζοκέπηδεηαη αμείςηε, με ημ 50 % ηςκ θεκώκ δημηθεηηθώκ ζέζεςκ θαη ηα 

2/3 ηςκ θεκώκ ζέζεςκ ζε ζέζεηξ ΕΕΔΙΠ θαη ΕΤΕΠ. 

 



Σοκάδειθμη, ε μόκημε μμενία ζηεκ μπμία μαξ έπεη μδεγήζεη αοηή ε πμιηηηθή όπμο θάζε 

θμνά πμο ζα εθηαμηεύεηαη μηα κέα δόζε ζα επηβάιιμκηαη κέα μέηνα, δεκ πνόθεηηαη κα 

ζηαμαηήζεη μύηε κα δώζεη θάπμηα δηέλμδμ ζηεκ θμηκςκία. Ο μόκμξ δνόμμξ γηα εμάξ, 

είκαη ε ζρλλξγική  δοάζη με ηημ εμδρμάμωζη ηξρ ΕΔΕΠ.  

Μηα πνώηε ακηίδναζε ζηα μέηνα ζα μπμνμύζε κα είκαη ε μνγακςμέκε άνκεζε 

πιενςμώκ ηόζμ ζε ό,ηη αθμνά ηεκ ιεγόμεκε ακαδνμμηθή έθηαθηε εηζθμνά αιιειεγγύεξ, 

όζμ θαη ηεκ «εηζθμνά» αθίκεηεξ πενημοζίαξ ε μπμία ζα εκζςμαηςζεί ζημοξ 

ιμγανηαζμμύξ ηεξ ΔΕΗ. Τα δύμ αοηά πνόζζεηα μέηνα, αμθηζβεημύκηαη βάζημα από 

κμμηθήξ πιεονάξ θαη μ θαζέκαξ μαξ ζα πνέπεη κα παναθμιμοζεί ηηξ ελειίλεηξ πνηκ ηεκ 

θαηαβμιή ημοξ.  

 

Σξ Δ ηξρ ΕΔΕΠ ζαπ καλεί ζηημ Έκηακηη  Γεμική ρμέλερζη ηξρ ρλλόγξρ η 

ξπξία θα ποαγμαηξπξιηθεί (όπωπ έςει ήδη αμαγγελθεί)  

ηημ Δερηέοα, 3 Οκηωβοίξρ 2011, ζηιπ 12.30μμ,  

ζηξ Αμθιθέαηοξ «Α. Σζιξύμηπ» (ιζόγειξ κηιοίξρ Σξπξγοάθωμ – Πξλρηεςμική 

ςξλή). 

 

με θέμαηα: 

(1) Νέξ θεζμικό πλαίζιξ  για ηα ΑΕΙ. Σοέςξρζεπ ενελίνειπ  

(2) Οικξμξμικά Παμεπιζηημίωμ-μιζθξλξγικά παμεπιζηημιακώμ & εογαζιακό 

καθεζηώπ. 

  

Γηα ημ Δ.Σ. ημο ΕΣΔΕΠ 

                     μ Πνόεδνμξ      μ Γναμμαηέαξ 

Γηάκκεξ Ν. Κνεζηεκίηεξ     Νίθμξ Νηθμιάμο 

 


