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ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

υνεδρίαςθ Δ, 4/11/2015 

Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ Δ 

Το ΔΣ ςυνεδρίαςε τθν Τετάρτθ 4/11/2015, ϊρα 14:30, ςτθν αίκουςα 424 του νζου Κτιρίου τθσ 

Φιλοςοφικισ Σχολισ, ζχοντασ απαρτία με παρουςία των ζξι από τα εννζα μζλθ του: 

Χ. Γαλαηοφλασ 

Μ. Σιγάλασ 

Γ. Τςιλιγκιρίδθσ 

Χ. Φείδασ 

Χ. Χαραλάμπουσ 

Μ. Χρυςανκόπουλοσ 

Θζματα που ςυηθτικθκαν – προτάςεισ που υποβλικθκαν: 

Ημεριςια διάταξθ 

1. Ανακοινϊςεισ 

2. Θζματα λειτουργίασ ΑΠΘ (οικονομικά, προςωπικό, ςτζγαςθ, αςφάλεια) 
3. Εκλογζσ προζδρων τμθμάτων ςτο ΑΠΘ 
4. Μιςκολογικά κζματα μελϊν ΔΕΠ 
5. Πανελλαδικι απεργία ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ  

υηιτθςθ – αποφάςεισ 

1. Ανακοινώςεισ  

Δεν υπιρξαν ανακοινϊςεισ. Συμφωνικθκε θ επόμενθ ςυνεδρίαςθ του ΔΣ να γίνει εκτόσ 

απροόπτου, τθν Τετάρτθ 9 Δεκεμβρίου 2015, ϊρα 14:00, 

2. Θζματα λειτουργίασ του ΑΠΘ 

Αρχικά ζγινε ενθμζρωςθ από τον Πρόεδρο για τθν οικονομικι κατάςταςθ του ΑΠΘ όπωσ αυτι 

διαμορφϊνεται μετά τθ νζα μείωςθ κατά 20% ςτον τακτικό προχπολογιςμό του Ιδρφματοσ για 

το ζτοσ 2016. Σφμφωνα με αυτι, θ ςυνεχιηόμενθ υποχρθματοδότθςθ των ιδρυμάτων κατά τθν 

τελευταία πενταετία φζρνει ςε αδυναμία κάλυψθσ ακόμθ και των βαςικϊν ανελαςτικϊν 

δαπανϊν που αφοροφν ςτθ λειτουργία τουσ με αποτζλεςμα να τίκεται ςε κίνδυνο ακόμθ και θ 

ςτοιχειϊδθσ λειτουργία του ΑΠΘ. Τα πανεπιςτιμια πιζηονται για χριςθ των αποκεματικϊν των 

ΕΛΚΕ για κάλυψθ λειτουργικϊν δαπανϊν.  

Η ΔΗΠΑΚ κεωρεί ότι θ υποχρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων αποτελεί μοχλό πίεςθσ για τθν 

υλοποίθςθ του μοντζλου του επιχειρθματικοφ πανεπιςτθμίου (δίδακτρα, δάνεια κ.α.), πρότεινε 

τθν ζμπρακτθ αντίδραςθ του ςυλλόγου, και τθ ςυμμετοχι ςτθν πανελλαδικι απεργία τθσ 

ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ τθσ 12θσ Νοεμβρίου 2015 με διεκδικθτικό πλαίςιο που πζρα από τα γενικότερα 

ηθτιματα, κα προβάλει τα ιδιαίτερα των ΑΕΙ, των μελϊν ΔΕΠ, κτλ όπωσ αποτυπϊνονται ςτθν 

ςχετικι προκιρυξθ τθσ ΔΗΠΑΚ. Η ΣΥΣ εκτιμά ότι θ υποχρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων  
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πλιττει το δθμόςιο χαρακτιρα τουσ ενϊ παράλλθλα αναφζρκθκε ςε κζματα διαχείριςθσ των 

δαπανϊν, τθσ περιουςίασ και των χϊρων του Ιδρφματοσ. Πρότεινε επίςθσ τθ ςυμμετοχι του 

ΕΣΔΕΠ ςτθν πανελλαδικι απεργία τθσ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ τθσ 12θσ Νοεμβρίου 2015 με δικό του 

διεκδικθτικό πλαίςιο που κα ζχει ωσ άξονα τα οικονομικά προβλιματα και τθν υπεράςπιςθ του 

δθμόςιου πανεπιςτθμίου.  

Η ΚΙΠΑΝ εκτιμά ότι θ υποχρθματοδότθςθ των Πανεπιςτθμίων  ςτοχεφει ςτθν αςφυξία τουσ και 

ςτθν ϊκθςι τουσ για εξεφρεςθ εναλλακτικϊν οικονομικϊν πόρων. Δεν ςυμφωνεί με τθν 

πρόταςθ για ςυμμετοχι του ΕΣΔΕΠ ςτθν πανελλαδικι απεργία τθσ ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ θ οποία αφορά 

ςε ζνα γενικό πολιτικό πλαίςιο διεκδικιςεων. Προτείνει τθ ςφγκλθςθ ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ του Συλλόγου για τον ςχεδιαςμό πλαιςίου δράςθσ απζναντι ςτθν οικονομικι 

πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν ανϊτατθ παιδεία. Η Ενωτικι Πρωτοβουλία κεωρεί ότι αποτελεί 

ςυνταγματικι υποχρζωςθ τθσ πολιτείασ θ χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τουσ και προτείνει τθ διαμόρφωςθ ενόσ ςτακεροφ και 

ρεαλιςτικοφ πλαιςίου χρθματοδότθςθσ τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με κριτιρια και 

αξιολόγθςθ. Θεωρεί επίςθσ ότι είναι πλζον επιτακτικι θ ανάγκθ τα ίδια τα πανεπιςτιμια να 

αναηθτιςουν τρόπουσ εξεφρεςθσ ςυμπλθρωματικϊν οικονομικϊν πόρων για τθν επιβίωςι τουσ. 

Δεν ςυμφωνεί με τθ ςυμμετοχι του Συλλόγου ςε μια απεργία με γενικότερα πολιτικά 

χαρακτθριςτικά που προκθρφςςονται από άλλουσ φορείσ όταν μάλιςτα θ ςυμμετοχι των 

ςυναδζλφων ςε απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ αυτοφ του είδουσ είναι περιοριςμζνθ. Συμφωνεί με 

τθ ςφγκλιςθ ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ μετά από 2 εβδομάδεσ με κζμα τθν οικονομικι 

κατάςταςθ των πανεπιςτθμίων. 

Αποφάςεισ: Τζκθκε ςε ψθφοφορία θ πρόταςθ τθσ ΔΗΠΑΚ για ςφγκλιςθ ζκτακτθσ Γενικισ 

Συνζλευςθσ ςτισ 10 ι 11 Νοεμβρίου και ςυμμετοχι  του ΕΣΔΕΠ ςτθν πανελλαδικι απεργία τθσ 

ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ τθσ 12θσ Νοεμβρίου 2015. Η πρόταςθ καταψθφίςτθκε με 4 ψιφουσ κατά (3 από 

Ενωτικι Πρωτοβουλία και 1 από ΚΙΠΑΝ) και δυο υπζρ (1 από ΔΗΠΑΚ και 1 από ΣΥΣ). 

Ακολοφκθςε πρόταςθ τθσ Ενωτικισ Πρωτοβουλίασ και τθσ ΚΙΠΑΝ για ζκδοςθ ανακοίνωςθσ ςτθν 

οποία κα εκφράηεται θ ανθςυχία για τα προβλιματα λειτουργίασ των πανεπιςτθμίων λόγω τθσ 

υποχρθματοδότθςισ τουσ και κα καλεί τα μζλθ ςε ζκτακτθ Γενικισ Συνζλευςθσ ςτισ 18 

Νοεμβρίου με κζμα τθν οικονομικι κατάςταςθ των πανεπιςτθμίων θ οποία υπερψθφίςτθκε με 

5 ψιφουσ υπζρ (3 από Ενωτικι Πρωτοβουλία, 1 από ΣΥΣ και 1 από ΚΙΠΑΝ) και 1 λευκι ψιφο 

από ΔΗΠΑΚ θ οποία διαφϊνθςε με ζκδοςθ ανακοίνωςθσ χωρίσ αναφορά ςε κινθτοποιιςεισ. 

3. Εκλογζσ προζδρων τμθμάτων ςτο ΑΠΘ 

Τζκθκε ωσ κζμα από τθ ΣΥΣ προβλιματα που δθμιουργικθκαν ςτθ διαδικαςία εκλογισ 

προζδρων τμθμάτων. Η ςυηιτθςθ περιορίςτθκε ςε επίπεδο ενθμζρωςθσ και δεν ελιφκθ καμία 

απόφαςθ. 

4. Μιςκολογικά κζματα μελών ΔΕΠ 

Το κζμα παραπζμφκθκε ςε επόμενθ ΓΣ.  

5. Πανελλαδικι απεργία ΓΕΕ/ΑΔΕΔΤ  

Το κζμα εντάχκθκε και ςυηθτικθκε ςτο πρϊτο κζμα. 

 Ο Πρόεδροσ 

 Χαράλαμποσ Φείδασ 


