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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΔΕΠ-ΠΟΣΔΕΠ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

Πολιτικό πλαίσιο 

Οι εκλογές για το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ και για εκπροσώπους στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ που θα 

πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, βρίσκουν τα πανεπιστήμια σε περίοδο σημαντικών 

εξελίξεων μετά από μια επταετία πρωτοφανούς έκτασης καταστροφών: οικονομική ασφυξία, συστηματική 

διοικητική απορρύθμιση, διαρκής 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 αντισυνταγματικές μειώσεις αποδοχών και δημόσια κατασυκοφάντησή τους και η ουσιαστική 

διάλυση των υποδομών φοιτητικής μέριμνας, συνοδεύτηκαν από επανειλημμένες παραβιάσεις του 

αυτοδιοίκητου χαρακτήρα των ΑΕΙ. Η ακολουθούμενη πολιτική εξανέμιζε σταδιακά τις οικονομικές και 

υλικές προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση ακαδημαϊκού έργου υψηλής ποιότητας τόσο σε ατομικό 

επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ιδρύματος, ώστε να μείνει αρκετό περιθώριο και να ετοιμαστούν οι 

προϋποθέσεις για να επικρατήσει η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτό το 

πλαίσιο, πολλοί συνάδελφοι – όπως και σε όλους του επαγγελματικούς χώρους – εξωθήθηκαν στην 

αναζήτηση ατομικών λύσεων ή και στην μετανάστευση. 

Το τελευταίο διάστημα, όμως, η πορεία αυτή έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Σε θεσμικό επίπεδο, 

καταργούνται οι πατερναλιστικές προεπιλογές για την εκλογή Πρυτάνεων και επανέρχονται οι διαδικασίες 

κρίσης των μελών ΔΕΠ ενώπιον των Γενικών Συνελεύσεων με ουσιαστική αξιολόγηση του έργου των 

υποψηφίων και όχι με μονοσέλιδες και δισέλιδες «αξιολογήσεις». Επανέρχεται η εκπροσώπηση όλων των 

Τμημάτων στις Συγκλήτους και αποκαθίστανται καταξιωμένα συλλογικά όργανα, όπως το Πρυτανικό 

Συμβούλιο. Θεσπίζονται νέες δυνατότητες κάλυψης θέσεων με διαδικασίες για τις οποίες αρμοδιότητες 

αναλαμβάνουν τα ίδια τα πανεπιστήμια. Σε οικονομικό επίπεδο, άνοιξαν ήδη νέες δυνατότητες για 

χρηματοδότηση της έρευνας, για υποστήριξη των νέων ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και 

μεταδιδακτόρων και αναζωογονείται χρηματοδοτικά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

Η Συσπείρωση θεωρεί ότι έχουν αρχίσει να γίνονται βήματα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, 

των οικονομικών και θεσμικών προϋποθέσεων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία και τον δημόσιο 

χαρακτήρα των πανεπιστημίων. 

ΟΜΩΣ, ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ. 

Η τεχνική και η διοικητική υποδομή των πανεπιστημίων εξακολουθεί να χωλαίνει σε βαθμό που 

αδυνατεί να στηρίξει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές διαδικασίες. Ολόκληρες Σχολές αντιμετωπίζουν 

χρόνιο σοβαρό κτιριακό πρόβλημα και είναι διάσπαρτες ή αναγκάζονται να περιφέρονται από κτίριο σε 

κτίριο προκειμένου να καλύψουν τις διδακτικές ανάγκες. Συνάδελφοι εργάζονται σε απαράδεκτες 

συνθήκες. Η φύλαξη και η καθαριότητα, αλλά και μέρος των διοικητικών λειτουργιών είναι ανεπαρκείς και 

εξακολουθούν να αποτελούν εύκολη λεία για τους εργολάβους. Οι 1.500 νέες θέσεις στα ΑΕΙ, δεν 

επαρκούν για να κλείσουν τα τραύματα από την χρόνια συρρίκνωση του απαραίτητου επιστημονικού 
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προσωπικού. Οι νέες χρηματοδοτήσεις δεν επαρκούν για να αναστείλουν την πορεία εξόδου των 

ερευνητών και των μελών ΔΕΠ από τη χώρα, ούτε εξασφαλίζουν ακόμη την απρόσκοπτη λειτουργία των 

πανεπιστημίων. Αρκετές νομοθετικές ρυθμίσεις, απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου 

δημοκρατικού πανεπιστημίου, βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν ο ΕΣΔΕΠ 

του ΑΠΘ και η ΠΟΣΔΕΠ, με διαρκείς διεκδικήσεις για την οριστική ανακοπή και τελικά την αναστροφή της 

αποδιοργάνωσης και διάλυσης της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Η θέση της Συσπείρωσης 

Στα δύο χρόνια που μεσολάβησαν από τις τελευταίες συνδικαλιστικές εκλογές, η Συσπείρωση έδωσε 

σαφή δείγματα γραφής, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στις θεμελιώδεις αξίες με βάση τις οποίες 

πορεύεται από το 1976 που ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα. Έτσι, μεταξύ άλλων, άσκησε κριτική στο νομοσχέδιο 

Μπαλτά που αντιμετώπιζε επιμεριστικά μια σειρά σημαντικά ζητήματα και προέβαλε τις θέσεις τις για τα 

εκλεκτορικά των κρίσεων και εξελίξεων, για την φοιτητική συμμετοχή στις εκλογές και στη σύνθεση των 

διοικητικών οργάνων, για την εκπροσώπηση των Τμημάτων στην Σύγκλητο και για την ξεχωριστή εκλογή 

των αντιπρυτάνεων, για τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τους καλλιτεχνικούς κλάδους στο πλαίσιο των 

ΑΕΙ. Αντιτάχθηκε στην επιπλέον μείωση της χρηματοδότησης το φθινόπωρο του 2015. Αντιπαρατέθηκε 

στην τακτική να αγνοείται συστηματικά η απόφαση του ΣτΕ για τις αντισυνταγματικές περικοπές των 

μισθών και συντάχθηκε με την ανάδειξη των σημαντικών προβλημάτων και επιβαρύνσεων που επέφεραν 

οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Υπερψήφισε τις αποφάσεις για κινητοποιήσεις και φυσικά 

συμμετείχε στη σύγκληση των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων. Σε ό,τι αφορά ειδικά το ΑΠΘ, έθεσε 

κρίσιμα ερωτήματα για την λειτουργία του ΚΕΔΕΚ και για την παραχώρηση σε αυτό ενός νέου κτιρίου 

φαραωνικών διαστάσεων και κόστους, τη στιγμή που υπάρχουν άστεγες Σχολές, αλλά και για τα ζητήματα 

της ασφάλειας και της φύλαξης. Για πολλά από τα ερωτήματα που έθεσε η ΣΥΣ, η ίδια και η κοινότητα του 

ΑΠΘ, ακόμη περιμένουν πειστικές απαντήσεις από τις πρυτανικές αρχές. 

Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Γι’ αυτό, 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. Καλεί όλους και όλες τις συναδέλφους να την 

στηρίξουν με την ψήφο 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 ακυρωθούν οι αναδρομικές μειώσεις μισθών με βάση την απόφαση του ΣτΕ και 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 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 καταργηθούν όλες οι ρυθμίσεις οι οποίες εξισώνουν τα μέλη ΔΕΠ με ελεύθερους επαγγελματίες, 

μέσω φορολογικών μέτρων και υποχρεώσεων από αμοιβές συγγραφικών δικαιωμάτων ή από αμοιβές 

για τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνικών έργων των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν Τέχνη. 
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• 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 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 και να αντικατασταθεί από 

εσωτερικές υπηρεσίες των Ιδρυμάτων. 

• Ειδικότερα για τη φύλαξη, η Συσπείρωση διεκδικεί την δημιουργία ειδικού σώματος φυλάκων 

δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που θα προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ, θα έχουν ειδική 

εκπαίδευση και θα υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. 

• Να καταργηθεί το απαράδεκτο καθεστώς της κάλυψης πάγιων και λειτουργικών αναγκών σε 

διοικητικές θέσεις από εργολαβικούς υπαλλήλους. Όλες οι διοικητικές ανάγκες να καλυφθούν με το 

απαραίτητο προσωπικό. 

• Να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε να δρομολογηθεί η στέγαση των άστεγων Σχολών και Τμημάτων με 

συγκεκριμένο και εύλογο χρονικό ορίζοντα. Να σταματήσει επιτέλους ο χρόνιος εμπαιγμός των Σχολών 

και των Τμημάτων με διαρκείς «διαλόγους». Να υπάρξει πλήρης διαφάνεια στην διαχείριση των 

διαθέσιμων χώρων. 

• Άμεση ανασύσταση του Πανεπιστημιακού Ξενώνα που καταργήθηκε από την τρέχουσα πρυτανεία. 

• Ουσιαστικές ενέργειες για επίλυση του θέματος των ναρκωτικών στο ΑΠΘ, με διεπιστημονική 

συνεργασία για τη μελέτη και την ψυχοκοινωνική και ιατρική προσέγγιση του φαινομένου. 

• Οργάνωση και προβολή του ερευνητικού έργου του ΑΠΘ με διαφανείς διαδικασίες και 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 

• Να αλλάξει το παρωχημένο καθεστώς που αποκλείει τις καλλιτεχνικές ειδικότητες και τα μέλη ΔΕΠ που 

τις υπηρετούν από την διεκδίκηση προγραμμάτων και την ισότιμη μεταχείριση σε κρίσεις και εξελίξεις. 

Στο πλαίσιο για την έρευνα πρέπει επιτέλους να συμπεριληφθεί ρητά ο όρος «καλλιτεχνική έρευνα». 

• Να επανέλθει με διευρυμένη σύνθεση το Πρυτανικό Συμβούλιο. Οι Αντιπρυτάνεις να εκλέγονται 

ξεχωριστά, ώστε να περιοριστούν δραστικά οι δυνατότητες πάσης φύσεων «συναλλαγών» ενόψει της 

εκλογής ενιαίων πρυτανικών σχημάτων. 

• 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. 

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

δημόσιο και δημοκρατικό πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2017 
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