
 

 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

 
 

Ενημέρωση για τη συνάντηση του Δ του ΕΔΕΠ με τον Πρφτανη 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ςυναντικθκε μετά από αίτθμά του με τον Πρφτανθ τθν Τρίτθ, 19/1/2016. Τα 

κζματα που ςυηθτικθκαν είναι τα εξισ: 

1. Ορκωμοσία φοιτητών: Κατατζκθκε θ πρόταςθ του ΕΣΔΕΠ για κακιζρωςθ αποκλειςτικά 

πολιτικοφ όρκου ςτισ ορκωμοςίεσ του ΑΠΘ και παρουςιάςτθκε το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ. 

Ηθτικθκε από τον Πρφτανθ να ςυηθτθκεί το κζμα ςτα αρμόδια όργανα (Σφγκλθτο) και ςτο 

ενδιάμεςο διάςτθμα να φροντίςει ώςτε τα αρμόδια για τισ τελετζσ κακομολόγθςθσ όργανα 

να εξαςφαλίηουν τθν ίςθ μεταχείριςθ των ςυμμετεχόντων, όπου απαιτείται ορκοδοςία. Ο 

Πρφτανθσ απάντθςε ότι κα κζςει το κζμα ςτθ Σφγκλθτο ενώ δεςμεφτθκε ότι κα αποςτείλει 

οδθγία ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν ίςθ μεταχείριςθ των μελών τθσ ακαδθμαϊκισ 

κοινότθτασ και τθν αποφυγι ενεργειών που ςυνιςτοφν διακριτικι μεταχείριςθ τουσ (ςειρά 

ορκωμοςίασ, αναγραφι του τφπου του όρκου ςτισ βεβαιώςεισ). 

2. Κτιριακό-θέρμανση: Από το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ τζκθκε ωσ επίκαιρο και επείγον κζμα θ κζρμανςθ 

των κτιρίων του ΑΠΘ, ιδιαίτερα αυτών εκτόσ τθσ Πανεπιςτιμιόπολθσ τα οποία βαςίηονται 

ςτθ χριςθ πετρελαίου. Ο κ. Πρφτανθσ ανζφερε ότι οι ελλιπείσ ι κακυςτερθμζνεσ 

προμικειεσ πετρελαίου δεν οφείλονται ςε οικονομικοφσ λόγουσ αλλά ςτο γραφειοκρατικό 

κεςμικό πλαίςιο που διζπει τθν προμικεια του πετρελαίου μζςω τθσ Περιφζρειασ, το οποίο 

δθμιουργεί μεγάλεσ κακυςτεριςεισ. Θ διευκζτθςθ του προβλιματοσ αυτοφ με τθ μεταφορά 

τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ ςτα πανεπιςτιμια αποτελεί βαςικό αίτθμα του ΑΠΘ προσ τθν 

κυβζρνθςθ. 

Τζκθκε επίςθσ από τον ΕΣΔΕΠ το κζμα τθσ αξιοποίθςθσ των κενών χώρων που προκφπτουν 

από τθν αφυπθρζτθςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ μελών ΔΕΠ, μζςα από μια διαδικαςία 

καταγραφισ των χώρων και ςχεδιαςμοφ τθσ κατανομισ τουσ ςτισ ακαδθμαϊκζσ μονάδεσ 

ώςτε να γίνει δυνατι θ μεταφορά τμθμάτων από ενοικιαηόμενουσ χώρουσ ςε χώρουσ του 

ΑΠΘ. Θ μεταφορά αυτι κα λφςει και το ηιτθμα τθσ κζρμανςθσ ςε πολλά κτίρια και κα 

απελευκερώςει τα κονδφλια που διατίκενται για τα ενοίκια. Ο κ. Πρφτανθσ εξζφραςε τθν 

πρόκεςι του να γίνει καταγραφι των κενών χώρων ωσ βάςθ για τθν καλφτερθ αξιοποίθςι 

τουσ. 

3. Οικονομικά θέματα: Ζγινε ενθμζρωςθ από τον κ. Πρφτανθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ 

του ΑΠΘ.  Μόνο οι ανελαςτικζσ δαπάνεσ για ΔΕΘ, δθμοτικά τζλθ εργολαβίεσ κακαριότθτασ, 

φφλαξθσ και τεχνικισ υποςτιριξθσ) ξεπερνοφν τθν κρατικι επιχοριγθςθ για το 2016. Θ 

δυνατότθτα που δόκθκε από το ΥΠΑΙΘ για τθν αξιοποίθςθ αδιάκετων κονδυλίων του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ προθγουμζνων ετών ζδωςε τθ δυνατότθτα τθσ αποπλθρωμισ 

λογαριαςμών τθσ ΔΕΘ. Αναμζνεται με κυβερνθτικι πρωτοβουλία θ ζνταξθ των 

πανεπιςτθμίων ςτο κακεςτώσ μεγάλων επιχειριςεων τθσ ΔΕΘ. Ο ΕΛΚΕ ζχει αναλάβει το 

βάροσ τθσ χρθματοδότθςθσ των δαπανών που δεν μποροφν να καλυφτοφν από τον 

μειωμζνο κρατικό προχπολογιςμό αλλά αυτι θ δυνατότθτα ςυνεχώσ περιορίηεται.  Ο 

πρόεδροσ του ΕΣΔΕΠ μετζφερε τθν πλθροφορία ότι ςτθν επόμενθ ανακεώρθςθ του 

κρατικοφ προχπολογιςμοφ του 2016 δθλ. το φκινόπωρο, αναμζνεται να δοκοφν κάποια 

χριματα ςτα ΑΕΙ.  



4. Προκήρυξη θέσεων ΔΕΠ: Συηθτικθκε θ ανακοίνωςθ του Υπουργείου για τθν επικείμενθ 

προκιρυξθ 500 κζςεων ΔΕΠ για Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ. Οι πλθροφορίεσ ςυγκλίνουν ςτο ότι 

προγραμματίηεται θ προκιρυξθ των κζςεων αυτών ςτο επόμενο χρονικό διάςτθμα χωρίσ 

όμωσ να ζχουν δεςμευτεί ακόμθ τα απαραίτθτα κονδφλια. Οι διοριςμοί αναμζνεται να 

ολοκλθρωκοφν μζςα ςτο 2017 οπότε οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ κα ενταχκοφν ςτον 

προχπολογιςμό του ζτουσ αυτοφ. Θ κατανομι των κζςεων αυτών ςτα ΑΕΙ κα γίνει από το 

υπουργείο με κριτιρια για τα οποία ζχουν ηθτθκεί προτάςεισ από τα ιδρφματα ενώ θ 

κατανομι των κζςεων από τα ΑΕΙ ςτα τμιματα κα γίνει εςωτερικά. Ο κ. Πρφτανθσ μασ 

μετζφερε τθν πρόταςι του προσ το υπουργείο για τα κριτιρια κατανομισ των κζςεων ςτα 

ιδρφματα. 

5. Μισθολογικά θέματα μελών ΔΕΠ: Μεταφζρκθκε ςτον Πρφτανθ θ απόφαςθ τθσ ΠΟΣΔΕΠ να 

προτείνει ςτα μζλθ τθσ να προςφφγουν ομαδικά κατά του δθμοςίου και του πανεπιςτθμίου 

για τθ μθ ςυμμόρφωςι τουσ με τθν απόφαςθ του ΣτΕ για τθν αντιςυνταγματικότθτα των 

περικοπών των αποδοχών των μελών ΔΕΠ και τθ μθ αποκατάςταςθ των μιςκών τουσ. 

Τονίςτθκε θ εμπλοκι του πανεπιςτθμίου ωσ διάδικοσ ςτισ επικείμενεσ δίκεσ με ότι αυτό 

ςυνεπάγεται, και ηθτικθκε από τον κ. Πρφτανθ να χρθςιμοποιιςει το πρόβλθμα αυτό με τθ 

ςειρά του ωσ μζςο πίεςθσ για τθν ςυμμόρφωςθ τθσ κυβζρνθςθσ με τθν απόφαςθ του ΣτΕ. 
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