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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΔΕΠ-ΠΟΣΔΕΠ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 

Πολιτικό Πλαίσιο  

Το ελληνικό πανεπιστήμιο έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη και ζωτική φάση της ιστορίας του, η οποία εάν 
αφεθεί σε κεκτημένες ταχύτητες και αυτοματισμούς θα οδηγήσει στην πλήρη απορρύθμισή του. Ωστόσο, 
έστω και τη στιγμή αυτή υπάρχει η δυνατότητα, αλλά και η ανάγκη για αντιστάσεις και δημιουργικότητα, 
ώστε όχι μόνο να περισωθεί, αλλά και να προοδεύσει η ακαδημαϊκή κοινότητα.  

Οι φετινές εκλογές για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ και για εκπροσώπους στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ που θα 
πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, βρίσκουν τα πανεπιστήμια σε μια πρωτοφανή 
οικονομική ασφυξία, διοικητική απορρύθμιση και θεσμική υποβάθμιση. Η συνεχής μείωση της 
χρηματοδότησης, η συρρίκνωση του απαραίτητου για τη λειτουργία τους προσωπικού, η σημαντική 
απαξίωσή τους με την αναγνώριση της ισοτιμίας ιδιωτικών σχολών αμφίβολης ποιότητας, η απαξίωση του 
έργου των λειτουργών τους με τις μειώσεις των αποδοχών και η ουσιαστική διάλυση των υποδομών 
φοιτητικής μέριμνας, συνοδεύονται και από επανειλημμένες παραβιάσεις του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα 
των ΑΕΙ. Το ακαδημαϊκό έργο υψηλής ποιότητας –ερευνητικό και διδακτικό– καθίσταται όλο και πιο 
δυσχερές, καθώς η ακολουθούμενη πολιτική εξανεμίζει σταδιακά τις οικονομικές και υλικές προϋποθέσεις 
για την πραγματοποίησή του, τόσο σε ατομικό, όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος. Το εκπαιδευτικό 
προσωπικό αποχωρεί από τις υπηρεσίες χωρίς αντικατάσταση, γεγονός που στα αμέσως προσεχή χρόνια 
θα οδηγήσει σε ουσιαστική αδυναμία εκπαίδευσης των φοιτητών/ φοιτητριών.  

Το 2015 βρίσκει το δημόσιο πανεπιστήμιο σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και από την άποψη της 
δημοκρατικής του λειτουργίας. Οι ακαδημαϊκοί θεσμοί έχουν υποβαθμιστεί από το νομοθετικό πλαίσιο 
που επιβλήθηκε καθιερώνοντας έναν ολιγαρχικό τρόπο διοίκησης. Καταξιωμένα συλλογικά όργανα είτε 
καταργήθηκαν (Πρυτανικό Συμβούλιο), είτε συρρικνώθηκαν ως προς τη σύνθεση (Σύγκλητος) ή τις 
αρμοδιότητες τους (ΓΣ Τμημάτων). Oι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι δεσμεύονται κατά τις εκλογές οργάνων 
από πατερναλιστικές προεπιλογές προερχόμενες από ένα ξένο σώμα στα πανεπιστήμια, το Συμβούλιο 
Ιδρύματος. Οι κρίσεις των μελών ΔΕΠ αντί να γίνονται σύμφωνα με την ακαδημαϊκή παράδοση από 
διευρυμένα εκλεκτορικά σώματα ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με ουσιαστική 
αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων, πραγματοποιούνται από ολιγομελή σώματα, χωρίς εισήγηση και 
εκτός συνεδρίασης ΓΣ. 

Η τεχνική και η διοικητική υποδομή των πανεπιστημίων χωλαίνει σε βαθμό αδυναμίας στήριξης των 
εκπαιδευτικών και των ερευνητικών διαδικασιών. Η αδυναμία αυτή βιώνεται από την ακαδημαϊκή 
κοινότητα καθημερινά. Ανακαλύπτουμε ότι η έλλειψη καθαριότητας δεν αποτελεί συγκυριακή συνέπεια, 
αλλά σταθερό σύμπτωμα των κυβερνητικών επιλογών  και της γραφειοκρατίας των εργολάβων. Τα 
ναρκωτικά εξαπλώνονται χωρίς η αστυνόμευση να τα αναχαιτίζει, με ταυτόχρονη απουσία μιας 
διεπιστημονικής συνεργασίας για τη μελέτη και την ψυχοκοινωνική και ιατρική προσέγγιση του 
φαινομένου. 

Τα προβλήματα αυτά εξαρτώνται πρωταρχικά από την καθίζηση της δημόσιας επιχορήγησης προς τα 
ΑΕΙ, κατά δευτερεύοντα και καθόλου αμελητέο λόγο όμως και από τη δράση όσων αρκούνται στις 
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επιλεκτικές καταγγελίες ή στον κυβερνητικό συνδικαλισμό. Ακόμη και μέσα στο σύγχρονο αυτό ασφυκτικό 
οικονομικό πλαίσιο, είχαν δημιουργηθεί οι χώροι φιλοξενίας καθηγητών ( Πανεπιστημιακός Ξενώνας 
ΑΠΘ) και τα κέντρα περίθαλψης και προληπτικής ιατρικής ( Κέντρο Πρωτοβάθμιας Υγείας ΑΠΘ), τα οποία 
αναιτίως καταργήθηκαν και τα οποία θα πρέπει άμεσα  να ανασυσταθούν και να επαναλειτουργήσουν . 

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο διεκδικητικός χαρακτήρας του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ και της ΠΟΣΔΕΠ αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία. Δεν νοείται συνδικαλιστικός φορέας ο οποίος θα παίζει το ρόλο του κοινωνικού εκτονωτή ως 
προς τις εντάσεις που δημιουργεί η ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική σε όλα τα επίπεδα και θα 
αποσιωπά τα κρίσιμα προβλήματα, τυρβάζοντας περί άλλα, δευτερεύοντα και τριτεύοντα, αποκτώντας 
έναν καθαρά προσχηματικό χαρακτήρα και αποπροσανατολίζοντας τους συναδέλφους. Χαρακτηριστικό 
πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η παράταιρη συμπόρευση “εκσυγχρονιστών” – “μεταρρυθμιστών” και 
οπαδών “του νόμου και της τάξης”, οι οποίοι πιστοί στην γενικότερη φιλοσοφία τους “όλα ψηφιακά”, 
άφησαν τον ΕΣΔΕΠ χωρίς Γενικές Συνελεύσεις και με εκλογική διαδικασία “fast-track”, όπως “fast-track” 
είναι οι διαδικασίες υποβάθμισης του δημόσιου πανεπιστημίου που έχουν μέχρι τώρα επιβάλλει οι 
κυβερνητικές πολιτικές, με τις οποίες συμπράττει και η μέχρι τώρα ηγεσία του ΕΣΔΕΠ και της ΠΟΣΔΕΠ. 

Στις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, ο ρόλος και οι λειτουργίες των συνδικαλιστικών φορέων 
της ακαδημαϊκής κοινότητας  θα πρέπει να αναβαθμιστούν. Επομένως, ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ αλλά και η ΠΟΣΔΕΠ, 
θα πρέπει να διαμορφώσουν πρακτικές και νέες μορφές ουσιαστικής παρέμβασης για όλα τα ζητήματα 
που απασχολούν τους πανεπιστημιακούς και την ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα. Γενικόλογες και 
αόριστες –δήθεν μη πολιτικές– διαπιστώσεις και «προτάσεις», που καλλιεργούν την παθητική αποδοχή 
της κατάστασης και την ουσιαστική εγκατάλειψη κάθε διεκδίκησης, σημαίνουν υποταγή του 
πανεπιστημίου σε ξένους ως προς την αποστολή του στόχους και, χωρίς να λέγεται σαφώς, σταδιακή 
στροφή στη λογική η οποία θεωρεί την εκπαίδευση εμπόρευμα και όχι δικαίωμα. 

Η διαδικασία αποτροπής της περαιτέρω απορρύθμισης και η αλλαγή πορείας ίσως είναι μακρόχρονη 
και προϋποθέτει παρεμβάσεις σε δύο κατευθύνσεις: Εξωστρεφείς προς την κυβέρνηση, ανεξάρτητα από 
το κομματικό χρώμα της, ανάλογα όμως με το βαθμό στήριξης του δημόσιου πανεπιστημίου μέσω της 
κυβερνητικής πολιτικής του τακτικού προϋπολογισμού και των δημόσιων επενδύσεων. Οι διεκδικήσεις της 
μισθολογικής μας αναβάθμισης δε συνιστούν πλέον συντεχνιακό αίτημα, αλλά προσπάθεια διασφάλισης 
όρων αξιοπρεπούς εργασίας και διαβίωσης. Εσωστρεφείς, ως δική μας αλλαγή στάσης στον ακαδημαϊκό 
χώρο, ώστε να διαφυλάξουμε τις ακαδημαϊκές μας  παραδόσεις και να βιώσουμε πάλι τον ενθουσιασμό 
της δημιουργίας με την καθημερινή μας παρεμβατική παρουσία και εργασία στο ΑΠΘ. Τα μέλη ΔΕΠ 
μπορούν πολλά να επιτύχουν, εάν συνεργαστούν στην παραπάνω κατεύθυνση με το υπόλοιπο 
επιστημονικό προσωπικό, τα μέλη του διοικητικού προσωπικού και ιδίως τους φοιτητές. Η Συσπείρωση θα 
στηρίξει με συνέπεια κάθε προσπάθεια προαγωγής του δημόσιου ακαδημαϊκού πανεπιστημίου και θα 
ασκήσει οξεία κριτική προς κάθε κατεύθυνση (πρυτανεία, κυβέρνηση) ενάντια σε πολιτικές υποβάθμισής 
του. Σε κάθε περίπτωση θα συμμετάσχει με εποικοδομητικό πνεύμα σε ένα πολιτισμό διαλόγου, χωρίς 
ύβρεις και απαξίωση της διαφορετικής γνώμης. 

 
Παρεμβάσεις και Διεκδικητικό Πλαίσιο 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η Συσπείρωση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν καλεί το σύνολο 
των συναδέλφων να συμμετέχει μαζικά απλώς και μόνο στις εκλογές. Καλεί για ενεργή συμμετοχή σε όλες 
τις συνελεύσεις του συλλόγου και σε όλες τις διαδικασίες διαβούλευσης και διεκδικήσεων. Η Συσπείρωση 
Πανεπιστημιακών ήταν, είναι και θα είναι σταθερά υπέρ ενός διεκδικητικού συνδικαλισμού και θα 
αγωνίζεται πάντα για το δημόσιο, ακαδημαϊκό  και δημοκρατικό πανεπιστήμιο που παρέχει εκπαίδευση 
υψηλού επιπέδου, προωθεί την έρευνα και ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Καλεί 
όλους και όλες τις συναδέλφους που συμμερίζονται τις απόψεις της αυτές, να την στηρίξουν με την ψήφο 
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τους για την ανάδειξη ΔΣ στον ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ και εκπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, ώστε να 
συνεχίσει τους αγώνες της στους βασικούς άξονες διεκδίκησης, για  την  οικονομική αναβάθμιση, την 
θεσμική διασφάλιση και την  βελτίωση της ποιότητας ζωής στα Πανεπιστήμια, επιδιώκοντας μεταξύ 
άλλων: 

 
 Οικονομικά και μισθολογικά  θέματα 

• Να καταρτιστεί ενιαίο μισθολόγιο δημόσιων λειτουργών με διάκριση εκείνων που απασχολούνται 
αποκλειστικά στο πανεπιστήμιο, από εκείνους που έχουν και άλλη απασχόληση και να καταργηθεί ο 
επιδοματικός χαρακτήρας του μισθού των μελών ΔΕΠ. 

• Να ακυρωθούν οι αναδρομικές μειώσεις μισθών με βάση την απόφαση του ΣτΕ, να προχωρήσει άμεσα 
η Πρυτανεία στην κατάργηση της παρακράτησης του επιδόματος, να μην γίνουν άλλες περικοπές. Να 
καταρτιστεί άμεσα σχέδιο για την αποκατάσταση των αποδοχών των μελών ΔΕΠ σε επίπεδα που θα 
εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και δεν θα δημιουργούν κίνητρα για παράλληλη ή «μαύρη» 
απασχόληση. 

• Να καταργηθούν όλες οι ρυθμίσεις οι οποίες εξισώνουν μέλη ΔΕΠ με ελεύθερους επαγγελματίες, 
μέσω φορολογικών μέτρων και υποχρεώσεων (Πχ, Τέλος επιτηδεύματος, διατήρηση βιβλίων εσόδων - 
εξόδων κλπ.), από αμοιβές συγγραφικών δικαιωμάτων ή από αμοιβές για τα πνευματικά δικαιώματα 
των καλλιτεχνικών έργων των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν Τέχνη. 

• Να προσδιοριστεί το βιώσιμο επίπεδο λειτουργίας του ΑΠΘ με όρους οικονομικού κόστους και 
ανθρώπινου δυναμικού, συμπεριλαμβάνοντας τις υποδομές και λειτουργίες της φοιτητικής μέριμνας, 
και να εγγυηθεί  το Υπουργείο τη διατήρησή του. 

• Να καθοριστεί ο απαραίτητος αριθμός Διοικητικών Υπαλλήλων για την υποστήριξη των αναγκαίων 
λειτουργικών δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων. Αυτονόητη είναι η επαναπρόσληψη όλων των 
απολυμένων και ευρισκόμενων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, η οποία και πρέπει να καταργηθεί. 

• Να καταργηθεί η υποχρέωση το 40% των ΕΛΚΕ να χρησιμοποιείται για τις λειτουργικές δαπάνες των 
ΑΕΙ και να μην παγιωθεί η επιπρόσθετη μείωση του 2015 κατά 30% των ήδη μειωμένων δαπανών τα 
προηγούμενα έτη για τα ΑΕΙ και να δεσμευθεί η Πρυτανεία ότι δε θα προχωρήσει στην ίδρυση του 
ΝΠΙΔ  στο οποίο εντάσσεται ο ΕΛΚΕ  και η Εταιρία αξιοποίησης.  

• Να εξασφαλιστεί οριστικά και αμετάκλητα ότι η περιουσία του ΑΠΘ δεν θα υπαχθεί σε καμία 
περίπτωση στο ΤΑΙΠΕΔ. 
 
Για το ΑΠΘ 

• Να καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς των εργολαβικών υπαλλήλων στο ΑΠΘ, και να 
αντικατασταθεί από εσωτερικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον 
έκρυθμες και αδιέξοδες καταστάσεις. Μακροπρόθεσμα προτείνεται η καθαριότητα να γίνεται από 
μόνιμο προσωπικό του Ιδρύματος. Σε αυτό το πλαίσιο, η Συσπείρωση παραμένει σταθερά 
προσηλωμένη στο διάλογο, σε ό,τι αφορά την επίλυση των όποιων ζητημάτων ανακύπτουν. 

• Ειδικότερα, για τη φύλαξη προτείνεται η δημιουργία ειδικού σώματος φυλάκων δημόσιων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (π.χ. σχολικοί φύλακες) που θα προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ και θα 
υπάγονται στο υπουργείο παιδείας. 

• Άμεση ανασύσταση του Πανεπιστημιακού Ξενώνα και του Κέντρου Πρωτοβάθμιας Υγείας στο ΑΠΘ, τα 
οποία αναιτίως καταργήθηκαν από την πρυτανεία. 

• Ουσιαστικές συστηματικές ενέργειες επίλυσης του θέματος των ναρκωτικών στο ΑΠΘ, με 
διεπιστημονική συνεργασία για τη μελέτη και την ψυχοκοινωνική και ιατρική προσέγγιση του 
φαινομένου, δεδομένου ότι οι όποιες ενέργειες της πρυτανείας έχουν αποτύχει. 
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• Να απορριφθούν οι φονταμελιστικού τύπου παρεμβάσεις στα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων, 
όπως η ξενοφοβική αντίδραση στην απόφαση του Τμήματος Θεολογίας και της Συγκλήτου για την 
ίδρυση εισαγωγικής κατεύθυνσης Ισλαμικών Σπουδών στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. 

• Οργάνωση και προβολή του ερευνητικού έργου του ΑΠΘ  με διαφανείς διαδικασίες και τη συμμετοχή 
των μελών και ερευνητών του πανεπιστημίου μας και σε συνεργασία με τα άλλα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα της περιφέρειάς μας. 

       Θεσμικό πλαίσιο 
        Η ΣΥΣ θα αγωνισθεί για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τα πανεπιστήμια στο οποίο μεταξύ άλλων 
θα πρέπει:  

• Όλα τα Τμήματα να εκπροσωπούνται στη Σύγκλητο του ΑΠΘ. 
• Να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων και επαναλειτουργήσει η 

ΓΣ στα μη αυτοδύναμα Τμήματα.   
• Να καταργηθεί ο θεσμός των ΣΙ με μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στη Σύγκλητο μαζί με ορισμένες 

από τις αρμοδιότητες του Πρύτανη. Η Συσπείρωση από θέση αρχής είναι αντίθετη με τις 
οποιασδήποτε μορφής παρεμβάσεις της πολιτείας στο συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο του 
πανεπιστημίου. 

• Να επαναφερθεί με διευρυμένη σύνθεση, το Πρυτανικό Συμβούλιο. Το Πρυτανικό Συμβούλιο να 
περιλαμβάνει, εκτός από τον πρύτανη, τρεις αντιπρυτάνεις με ξεχωριστή εκλογή του καθένα και τρία 
μέλη που ορίζει η Σύγκλητος.  

• Οι κρίσεις νέων μελών ΔΕΠ να γίνονται από διευρυμένα (15μελή) εκλεκτορικά σώματα ενώπιον της 
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με ουσιαστική αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων και να 
καταργηθεί η υποβολή συνοπτικών μονοσέλιδων και δισέλιδων σημειωμάτων, αντί ολοκληρωμένων 
εισηγήσεων. 

• Να ξεκινήσει η διαβούλευση για την ανασυγκρότηση του ακαδημαϊκού χάρτη της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, έχοντας ως βασικές αρχές την ακαδημαϊκότητα, την ανάπτυξη της περιφέρειας και την 
αποκέντρωση. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να γίνει και η όποια αναδιάρθρωση του ΑΠΘ. 

• Να επαναπροσδιορισθεί όλο το σύστημα αξιολόγησης και να επανεξετασθεί ο ρόλος και η δομή της 
Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ). Τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει 
να είναι ακαδημαϊκά προς πραγματικό όφελος της κοινωνίας, και να μειωθεί η γραφειοκρατία. 

• Να σταματήσουν αμέσως οι παράνομες αναγνωρίσεις τριτοβάθμιων τίτλων σπουδών από ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια τύπου κολεγίων, ΚΕΣ κλπ. 

Είμαστε παρόντες, μαζί με όσους επιμένουν, με την ατομική τους συνείδηση και τη 
συλλογική τους ευθύνη, να υπερασπίζονται, να οραματίζονται και να διαμορφώνουν το 

δημόσιο, ακαδημαϊκό και δημοκρατικό πανεπιστήμιο 

 

Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2015 



 

 

Υποψηφιότητες Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών 
 
Υποψήφιοι για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ 
Αγγελόπουλος Γιώργος, Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
Αδάμου Χριστίνα, Κινηματογράφου 
Ζιάκα Αγγελική, Θεολογίας 
Καμτσίδου Ιφιγένεια, Νομικής 
Καραμπάς Φάνης, Πολιτικών Μηχανικών 
Κιουπκιολής Αλέξανδρος, Πολιτικών Επιστημών 
Μπαλτζής Αλέξανδρος, Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 
Μπίμπου Άννα, Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Ντεξής Στέλιος, Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 
Πλειώνης Μανώλης, Φυσικής 
Σιγάλας Μιχάλης, Χημείας 
Τσιτσικλή Δήμητρα, Φιλολογίας 

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή 
Πανταζής Παύλος, Κινηματογράφου 
Σταμάτης Κώστας, Νομικής 
Χατζηαθανασίου Βασίλης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

Υποψήφιοι για το 12ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ 
Αγγελόπουλος Γιώργος, Ιστορίας & Αρχαιολογίας 
Αδάμου Χριστίνα, Κινηματογράφου 
Αναστόπουλος Τάσος, Χημείας 
Ζιάκα Αγγελική, Θεολογίας 
Καβουλάκος Κάρολος, Πολιτικών Επιστημών 
Καϊτατζή‐Γουίτλοκ Σοφία, Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ 
Καμτσίδου Ιφιγένεια, Νομικής 
Κρεστενίτης Γιάννης, Πολιτικών Μηχανικών 
Μπαλτζής Αλέξανδρος, Δημοσιογραφία & ΜΜΕ 
Μπίμπου Άννα, Δημοτικής Εκπαίδευσης 
Ντεξής Στέλιος, Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών 
Πανταζής Παύλος, Κινηματογράφου 
Παντής Γιάννης, Βιολογίας 
Παπαθεοδώρου Έφη, Βιολογίας 
Πλειώνης Μανώλης, Φυσικής 
Σγαρδέλης Στέφανος, Βιολογίας 
Σιγάλας Μιχάλης, Χημείας 
Σπαθής Παναγιώτης, Χημείας 
Σταμάτης Κώστας, Νομικής 
Στυλιανού Άρης, Πολιτικών Επιστημών 
Ψύλλος Δημήτρης, Δημοτικής Εκπαίδευσης 


