
1 
 

 

ΕΝΙΑΙΟ ΤΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΠΘ 

υνεδρίαςθ Δ, 4/11/2015 

Πρακτικό ςυνεδρίαςθσ Δ 

Σο Δ ςυνεδρίαςε τθν Σετάρτθ 9/12/2015, ϊρα 13:30, ςτθν αίκουςα 424 του νζου Κτιρίου τθσ 

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

Χ. Γαλαηοφλασ 

Β. Καρακωςτάνογλου 

Γ. Σςιλιγκιρίδθσ 

Χ. Φείδασ 

Χ. Χαραλάμπουσ 

Μ. Χρυςανκόπουλοσ 

Θζματα που ςυηθτικθκαν – προτάςεισ που υποβλικθκαν: 

Ημεριςια διάταξθ 

1. Ανακοινϊςεισ 

2. Ο εκνικόσ διάλογοσ για τθν παιδεία 
3. Εςωτερικά κζματα ΑΠΘ 

υηιτθςθ – αποφάςεισ 

1. Ανακοινώςεισ  

Δεν υπιρξαν ανακοινϊςεισ. υμφωνικθκε θ επόμενθ ςυνεδρίαςθ του Δ να γίνει εκτόσ 

απροόπτου, τθν Σετάρτθ 20 Ιανουαρίου 2015, ϊρα 14:00. 

2. Ο εκνικόσ διάλογοσ για τθν παιδεία 

Σο πρϊτο κζμα αφοροφςε ςτθ διαδικαςία του Εκνικοφ Διαλόγου για τθν Παιδεία και τθν 

επικείμενθ κατάκεςθ του ς-ν για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. Θ Ενωτικι Πρωτοβουλία τόνιςε ότι ο 

εκνικόσ διάλογοσ για τθν παιδεία δεν άρχιςε με καλοφσ οιωνοφσ κακϊσ θ κυβζρνθςθ αφενόσ 

ςυγκροτεί μία μονομερι επιτροπι διαλόγου και αφετζρου ανακοινϊνει νομοκετικζσ 

παρεμβάςεισ για μείηονοσ ςθμαςίασ αλλαγζσ ςτθ διοικθτικι δομι των πανεπιςτθμίων και ςτθν 

ακαδθμαϊκι διάρκρωςθ. Θεωρεί ότι με τθν πράξθ αυτι, το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων ακυρϊνει τον  πολυδιαφθμιηόμενο «Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία» πριν  

ακόμθ αυτόσ αρχίςει. Θ ΔΘΠΑΚ υποςτιριξε ότι ο διάλογοσ που ζχει ανακοινϊςει θ κυβζρνθςθ 

για τθν παιδεία αφορά τθ κεςμοκζτθςθ των προαπαιτοφμενων για τθν παιδεία και το 

εκπαιδευτικό ςφςτθμα όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο τρίτο μνθμόνιο. Θεωρεί ότι αποτελεί μια 

προςχθματικι διαδικαςία, προκειμζνου να εμφανιςκοφν ωσ προϊόν κοινωνικισ ςυναίνεςθσ θ 

εφαρμογι τθσ εργαλειοκικθσ του ΟΟΑ και των «βζλτιςτων πρακτικϊν» για τθν εκπαίδευςθ. 

Για το λόγο αυτό προτείνει τθ μθ ςυμμετοχι ςτο διάλογο αυτό. Θ ΚΙΠΑΝ ςυμφωνεί με τον 

προςχθματικό χαρακτιρα του εξαγγελκζντοσ διαλόγου για τθν παιδεία ενϊ επιπλζον κεωρεί ότι 

με τθ μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ θ κυβζρνθςθ απαξιϊνει το δθμόςιο πανεπιςτιμιο. Θ 
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Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ τόνιςε τον μονομερι χαρακτιρα τθσ ςφνκεςθσ τθσ εκνικισ επιτροπισ 

διαλόγου και αναφζρκθκε ςτον ςυνεχιηόμενο εμπαιγμό από τθν κυβζρνθςθ με τθν επικείμενθ 

κατάκεςθ ς-ν για τθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. 

Αποφάςεισ: Κατατζκθκαν και τζκθκαν ςε ψθφοφορία δυο προτάςεισ ψθφιςμάτων, ζνα από τθν 

Ενωτικι Πρωτοβουλία και ζνα από τθν ΔΘΠΑΚ (βλ. ςυνθμμζνα). Σο κείμενο τθσ Ενωτικισ 

Πρωτοβουλίασ, μετά από τροποποιιςεισ,  υπερψθφίςτθκε με 5 ψιφουσ υπζρ (3 από Ενωτικι 

Πρωτοβουλία, 1 από Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ και 1 από ΚΙΠΑΝ) και 1 ψιφο κατά από ΔΘΠΑΚ. 

Σο κείμενο τθσ ΔΘΠΑΚ ζλαβε 1 ψιφο υπζρ (ΔΘΠΑΚ) και 5 λευκά (3 από Ενωτικι Πρωτοβουλία, 1 

από Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ και 1 από ΚΙΠΑΝ). 

  

3. Εςωτερικά κζματα ΑΠΘ 

Με αφορμι πρόςφατο γεγονόσ ςε ορκωμοςία φοιτθτϊν τζκθκε ωσ κζμα από τθν Ενωτικι 

Πρωτοβουλία θ κακιζρωςθ από το ΑΠΘ αποκλειςτικά για τισ ορκωμοςίεσ μελϊν ΔΕΠ και 

φοιτθτϊν. Θ Ενωτικι Πρωτοβουλία υποςτιριξε ότι θ επιλογι μεταξφ κρθςκευτικοφ και 

πολιτικοφ τφπου όρκου, και μάλιςτα δθμόςια, ιςοδυναμεί με αναγκαςτικι δθμόςια ομολογία 

των κρθςκευτικϊν πεποικιςεων, θ οποία παρζχει ζδαφοσ για ενδεχόμενεσ διακρίςεισ, 

ενζχοντασ ζτςι το κίνδυνο προςβολισ τθσ κρθςκευτικισ ελευκερίασ. Κατά τον τρόπο αυτό 

παραβιάηονται τα κεμελιϊδθ ατομικά δικαιϊματα τθσ ελευκερίασ τθσ κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ 

και τθσ κρθςκευτικισ ιςότθτασ. Με τθν πρόταςθ αυτι διαφϊνθςε θ Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ. 

Αποφάςεισ. Αποφαςίςτθκε με  5 ψιφουσ υπζρ (3 από Ενωτικι Πρωτοβουλία, 1 από ΚΙΠΑΝ και 1 

από ΔΘΠΑΚ) και μια κατά (Ακαδθμαϊκι Παρζμβαςθ) να ηθτθκεί (α) από τισ πρυτανικζσ αρχζσ θ 

κακιζρωςθ αποκλειςτικά πολιτικοφ όρκου ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ορκωμοςίασ ςτο Α.Π.Θ. 

κακϊσ και (β) ςυνάντθςθ με τον πρφτανθ για το κζμα, όπωσ και να παρίςταται ςτθ ςυνεδρίαςθ 

τθσ υγκλιτου ςτθν οποία κα ςυηθτθκεί 

 

 Ο Πρόεδροσ 

 Χαράλαμποσ Φείδασ 
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υνθμμζνα 

 

Πρόταςθ τθσ Ενωτικισ Πρωτοβουλίασ για τον «Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία» και το 

επικείμενο νομοςχζδιο 

Σο Δ του ΕΔΕΠ του ΑΠΘ ζχει τονίςει προ καιροφ τθν αναγκαιότθτα ζναρξθσ ενόσ δθμόςιου 

δθμοκρατικοφ διαλόγου με τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα ωσ προχπόκεςθ για τον ςχεδιαςμό 

διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςτα πανεπιςτιμια. 

Σθν ςτιγμι που διακθρφςςεται θ ζναρξθ εκνικοφ διαλόγου «από μθδενικι βάςθ», το Τπουργείο 

Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων αφενόσ ςυγκροτεί μία μονομερι επιτροπι διαλόγου και 

αφετζρου ανακοινϊνει νομοκετικζσ παρεμβάςεισ για μείηονοσ ςθμαςίασ αλλαγζσ ςτθ διοικθτικι 

δομι των πανεπιςτθμίων και ςτθν ακαδθμαϊκι διάρκρωςθ. 

Με τθν πράξθ αυτι, το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων ακυρώνει τον  

πολυδιαφθμιηόμενο «Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία» πριν  ακόμθ αυτόσ αρχίςει και επιδεικτικά 

αγνοεί τουσ κεςμικοφσ φορείσ και  τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα. 

To Δ του ΕΔΕΠ του Α.Π.Θ. καλεί το Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων να 

ςταματιςει τον εμπαιγμό τθσ Πανεπιςτθμιακισ Κοινότθτασ και να προβεί ςε ουςιαςτικό διάλογο 

για τθν παιδεία. 

 

Πρόταςθ τθσ ΔΗΠΑΚ για τον «Εκνικό Διάλογο για τθν Παιδεία» 

Ο διάλογοσ που ζχει ανακοινϊςει θ κυβζρνθςθ για τθν παιδεία αφορά τθ κεςμοκζτθςθ των 

προαπαιτοφμενων για τθν παιδεία και το εκπαιδευτικό ςφςτθμα όπωσ αυτά προβλζπονται ςτο 

τρίτο μνθμόνιο που ψιφιςαν από κοινοφ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΟΚ-ΠΟΣΑΜΙ. Με το ςφνολο τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε ςυνκικεσ ελεγχόμενθσ χρεοκοπίασ, με χιλιάδεσ κενά ςε όλεσ τισ εκπαιδευτικζσ 

βακμίδεσ και χιλιάδεσ νζουσ να εγκαταλείπουν τισ ςπουδζσ τουσ για οικονομικοφσ λόγουσ, ο 

«εκνικόσ διάλογοσ» ςτον οποίο προςκαλεί θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΗΑ-ΑΝΕΛ αποτελεί μια προςχθματικι 

διαδικαςία, προκειμζνου να εμφανιςκοφν ωσ προϊόν κοινωνικισ ςυναίνεςθσ, θ ενςωμάτωςθ ςτο 

εκπαιδευτικό νομοκετικό πλαίςιο τθσ «εργαλειοκικθσ» του ΟΟΑ και των λεγόμενων «βζλτιςτων 

πρακτικϊν» τθσ ΕΕ για τθν εκπαίδευςθ. Αυτά, μεταξφ άλλων, περιλαμβάνουν: 

1) τθ μείωςθ του «εκπαιδευτικοφ κόςτουσ», τθ μεταφορά δθλαδι του κόςτουσ τθσ εκπαίδευςθσ 

ςτισ πλάτεσ των εργαηομζνων, των λαϊκϊν οικογενειϊν, 

2) τθν ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν/αςφαλιςτικϊν δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςτθν 

εκπαίδευςθ, 

3) τθ γενίκευςθ τθσ «μακθτείασ» και τθσ κατάρτιςθσ για εξαςφάλιςθ φκθνοφ εργατικοφ και 

επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτισ επιχειριςεισ, 

4) τθ βακφτερθ προςαρμογι τθσ δομισ και του περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ ϊςτε να υπθρετοφν 

το πρότυπο των δεξιοτιτων, τθσ επιχειρθματικότθτασ και να «ανταποκρίνονται» αποδοτικότερα 

ςτισ ανάγκεσ τθσ επιχειρθματικισ κερδοφορίασ.  

Θ εργαλειοκικθ του ΟΟΑ και οι «βζλτιςτεσ πρακτικζσ» για τθν εκπαίδευςθ, που ζχει δεςμευτεί να 

εφαρμόςει θ κυβζρνθςθ, αποτελοφν βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τισ επιδιϊξεισ του μεγάλου κεφαλαίου 

και κζτουν νζουσ φραγμοφσ ςτισ ςφγχρονεσ εκπαιδευτικζσ και μορφωτικζσ ανάγκεσ του λαοφ μασ.  

Καμιά ςυμμετοχι ςε «διαλόγουσ» νομιμοποίθςθσ τθσ πλιρουσ εμπορευματοποίθςθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθσ γιγάντωςθσ των ταξικϊν φραγμϊν.  


