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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ πραγματοποιεί εκλογές σε μια κρίσιμη συγκυρία, όπου τα ιδρύματα έχουν ανοίξει για 

μαθήματα με φυσική παρουσία, με αποκλειστικό μέτρο τον εμβολιασμό, όμως χωρίς στοχευμένη, 

αποτελεσματική ενημέρωση όσων διστάζουν να εμβολιαστούν και την απαραίτητη υγειονομική υποστήριξη των 

εμβολιασμένων. Δημιουργούνται τεράστιες ουρές αναμονής από τους ελέγχους των «υγειονομικών ελεγκτών», 

με άμεσες επιπτώσεις στην εκπαίδευση και καλλιεργώντας τη λογική της ατομικής ευθύνης, την ανοχή στην 

επιτήρηση και καταστολή. Οι φοιτητές αν δεν αποθαρρυνθούν να περιμένουν στις ουρές, συχνά στοιβάζονται 

σε κατάμεστες αίθουσες και αμφιθέατρα, λόγω των ούτως ή άλλως χρόνιων ελλείψεων στις υποδομές των 

ιδρυμάτων. 

 

Η ΔΗΠΑΚ διεκδικεί, από την πρώτη στιγμή που έκλεισαν –πριν από 20 μήνες- τα ιδρύματα, λήψη 

μέτρων για διδασκαλία με φυσική παρουσία. Είναι η μόνη παράταξη που έχει ανοιχτό μέτωπο στη λογική 

των χαμηλών εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Ναι, μπορεί και πρέπει το 2021 οι χώροι των ιδρυμάτων να 

αερίζονται επαρκώς, να βρεθούν αίθουσες (π.χ. από τη ΔΕΘ και άλλους όμορους χώρους) ώστε να μην 

στοιβάζονται ακόμη και όρθιοι οι φοιτητές/ριες, να υπάρχουν διαγνωστικοί έλεγχοι («screening – testing – 

tracing») δωρεάν για όλες και όλους -ανεξάρτητα από το αν έχουν εμβολιαστεί-, να υπάρχουν στελεχωμένες 

μονάδες στις σχολές. Δεν έγινε καμία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ δίνονται κονδύλια πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ και χωρίς καθυστερήσεις για την επέκταση του επιχειρηματικού πανεπιστημίου και την 

αναγκαία για αυτό καταστολή. Η πλειοψηφία του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ («Ενωτική Πρωτοβουλία», «ΚΙΠΑΝ», 

«Ακαδημαϊκή Παρέμβαση») υιοθέτησε ασθμαίνοντας κάποια αιτήματα ως ευχολόγια και χωρίς πρόταση 

έμπρακτης διεκδίκησης. Η ΔΗΠΑΚ δεν διαπραγματεύεται την υγειονομική ασφάλεια εις βάρος της ποιότητας 

της εκπαίδευσης, ούτε το αντίστροφο. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δοθεί απάντηση με όρους κινήματος 

στην κυβέρνηση και τις διοικήσεις των ΑΕΙ, μαζί με τους φοιτητές τις φοιτήτριες και τους/τις εργαζόμενους/ες, 

ώστε να εφαρμοστούν έστω και τώρα ουσιαστικά μέτρα για την επιδημική ετοιμότητα των ιδρυμάτων και να 

μην ξανακλείσουν οι σχολές, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΓΣ και της υγειονομικής Επιτροπής του ΕΣΔΕΠ. 

Ταυτόχρονα, ο οδοστρωτήρας της τηλεκπαίδευσης, που δοκιμάστηκε στην πανδημία, οδηγεί σε περαιτέρω 

υποβάθμιση και αντιεκπαιδευτικές εξελίξεις, όπως π.χ. στην αντικατάσταση της διδασκαλίας μαζικών ή 

κοστοβόρων μαθημάτων από τη φθηνότερη τηλεκπαίδευση ή την υιοθέτηση μοντέλου υβριδικής εκπαίδευσης. 

Η ΔΗΠΑΚ δεν δέχεται να αντικατασταθεί η διδασκαλία με φυσική παρουσία από την τηλεκπαίδευση στην 

εποχή μετά την πανδημία, ούτε τη λογική «κόστους-οφέλους» για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

φοιτητών/ριών. Φυσικά, δεν υποτιμούμε τα πλεονεκτήματα που δίνει η χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

εκπαίδευση, συμπληρώνοντας όμως το μάθημα με φυσική παρουσία.  

 

Σε σχέση με τις γενικότερες εξελίξεις, μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών δημιουργούν το 

«επιχειρηματικό πανεπιστήμιο 2.0». Δηλαδή, η εκπαίδευση, η έρευνα, ακόμα και η διοίκηση των ιδρυμάτων, 

προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο στις ανάγκες της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ο δημόσιος 

χαρακτήρας των Πανεπιστημίων έχει περιοριστεί δραστικά, ακόμα και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η 

ΔΗΠΑΚ είναι η μόνη δύναμη που αντιπαρατίθεται με το σύνολο της στρατηγικής του επιχειρηματικού 

πανεπιστημίου και όχι μόνο σε δευτερεύουσες πλευρές της. Ενώ άλλες παρατάξεις, όπως για παράδειγμα η 

«ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», επικεντρώνουν με αποσπασματικό τρόπο, στο αν το επιχειρηματικό πανεπιστήμιο διοικείται 

από συμβούλια διοίκησης ή όχι, ή αν η καταστολή στα ιδρύματα θα γίνεται με βάση το «αυτοδιοίκητο». 

Άλλωστε, το τελευταίο, αποτελεί και το κύριο εργαλείο «επιχειρηματικοποίησης» των ιδρυμάτων, δηλαδή 

περιορίζοντας δραστικά την κρατική χρηματοδότηση και δίνοντας τα νομοθετικά εργαλεία στα ιδρύματα για να 

τα βγάλουν πέρα μόνα τους. Η ΔΗΠΑΚ αντιπαρατίθεται στην πανεπιστημιακή αστυνομία για τον ρόλο της 

στη διασφάλιση της «εύρυθμης» λειτουργίας του επιχειρηματικού πανεπιστημίου και δεν θεωρεί το 

«αυτοδιοίκητο» ή την αυτονόμηση συνταγές για πάσα νόσο, όπως αν η βία της αστυνομίας θα είναι με διαταγή 

του πρύτανη ή όχι, ούτε ακόμη αν τα ιδρύματα επιλέγουν τα ίδια την τηλεκπαίδευση λόγω ελλείψεων στις 

υποδομές (βλ. πρώτες ΚΥΑ) ή η κυβέρνηση επιβάλει να ανοίξουν τα ΑΕΙ χωρίς ουσιαστικά μέτρα υγειονομικής 

ασφάλειας, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία του προσωπικού και των διδασκομένων (σύμφωνα με την τελευταία 

ΚΥΑ). 

Ιδιαίτερη πλευρά της παραπάνω πολιτικής αποτελεί η επιχειρούμενη αλλοίωση και εξάρθρωση των 

Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) των πανεπιστημιακών τμημάτων, με όχημα επιβολής τους την ΕΘΑΑΕ. Η 



μετατροπή των ιδρυμάτων σε παρόχους εκπαιδευτικών υπηρεσιών και ερευνητικών «προϊόντων», αλλά και η 

στενότερη πρόσδεση τους στις προτεραιότητες της καπιταλιστικής οικονομίας, ακόμα και σε ειδικά συμφέροντα 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων, οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, π.χ. μαθήματα του 

προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (ΠΠΣ) αλλάζουν, ή καταργούνται, ή και μεταφέρονται σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τα ΠΠΣ ενισχύονται συνεχώς από μαθήματα δεξιοτήτων, κ.ά. Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν ως βασικοί 

πυλώνες - «σύμβουλοι» των επιτροπών προγραμμάτων σπουδών. Η συμμετοχή αυτή προωθείται ολοένα και πιο 

επιτακτικά από τις διαδικασίες πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών με βάση αγοραία κριτήρια. Αυτή η 

τακτική στοχοθετείται και αρχίζει να αποτελεί ακόμα και μετρήσιμο στόχο, τελικά υποβαθμίζοντας τόσο τα 

επιστημονικά αντικείμενα όσο και τα επαγγελματικά προσόντα των αποφοίτων. Από την άλλη, βέβαια αυτή η 

γενικευμένη υποβάθμιση των ιδρυμάτων, δεν θα αγγίξει με τον ίδιο τρόπο ελάχιστα  πανεπιστήμια elite, που 

συμμετέχουν στα “Networks of Excellence” («κέντρα αριστείας»), σύμφωνα με τις «Οδηγίες» της ΕΕ και άλλων 

διεθνών «Οργανισμών». Η ΔΗΠΑΚ αγωνίζεται για τη διατήρηση του επιστημονικού χαρακτήρα των 

ολοκληρωμένων προγραμμάτων σπουδών και των πλήρων εργασιακών δικαιωμάτων των αποφοίτων. 

Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση εφάρμοσε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) ως όχημα νέων καταργήσεων / 

συγχωνεύσεων τμημάτων. Η ΔΗΠΑΚ θεωρεί ότι η εργαλειοποίηση της «βάσης εισαγωγής» και του αριθμού 

των εισακτέων ως κριτήριο για την ανάπτυξη, διατήρηση ή κατάργηση ενός επιστημονικού αντικειμένου, 

της χρηματοδότησης ενός Τμήματος ή ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, είναι αντιεπιστημονική και 

παραπέμπει στην υποταγή στον «νόμο» της «προσφοράς-ζήτησης». 

 

Σε σχέση με τον ρόλο της πλειοψηφίας του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, η ΓΣ του καταψήφισε τον απολογισμό της, 

καταδεικνύοντας τον προσανατολισμό της να στηρίζει την κυβερνητική πολιτική, μαζί με την πρυτανική αρχή. 

Παρά τις προσπάθειες της πλειοψηφίας του ΔΣ να ανασχέσει τις κινητοποιήσεις του πανεπιστημιακού 

κινήματος, στις μαζικές ΓΣ συντριπτικά πλειοψήφησαν θέσεις στη σωστή κατεύθυνση, όπως η καταδίκη σε 

σειρά κυβερνητικών νομοθετημάτων και ενεργειών της διοίκησης του ΑΠΘ, με κινητοποιήσεις του Συλλόγου 

ενάντια στην καταστολή και υπέρ του ανοίγματος των ιδρυμάτων με υγειονομική ασφάλεια, και η εκλογή και 

συγκρότηση επιτροπών με ουσιαστικό περιεχόμενο, όπως αυτή για την υγειονομική ασφάλεια. Η ΔΗΠΑΚ 

κατέδειξε όλες τις παραπάνω πλευρές με δεκάδες προτάσεις και ψηφίσματα στο ΔΣ και στις ΓΣ του Συλλόγου, 

παρεμβαίνοντας έγκαιρα και με συνέπεια για όλα τα παραπάνω ζητήματα, όπως το ασφαλές άνοιγμα των 

ιδρυμάτων, η ένταση της καταστολής, τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και σχετικά με όλες τις πλευρές της 

μετεξέλιξης του ιδρύματος σε επιχειρηματικό πανεπιστήμιο.  

 

Η ΔΗΠΑΚ καλεί τους και τις πανεπιστημιακούς/ές δάσκαλους και δασκάλες που προβληματίζονται με 

την εντεινόμενη αλλοίωση της φυσιογνωμίας του δημόσιου πανεπιστημίου, το οποίο απομακρύνεται από τις 

ανάγκες της κοινωνίας, που αναρωτιούνται για την πραγματική στόχευση των πολιτικών που δημιουργούν 

αποφοίτους, τμήματα, σχολές, πανεπιστήμια πολλών ταχυτήτων, που βλέπουν με ανησυχία το ερευνητικό έργο 

να υποτάσσεται στους στενούς και εφήμερους νόμους της αγοράς και όχι της προόδου της επιστήμης, να 

διεκδικήσουν με μαζικό και οργανωμένο τρόπο μέσα από τους Συλλόγους: 

• Να αυξηθεί άμεσα η κρατική χρηματοδότηση των ΑΕΙ για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών 

λειτουργίας τους, με έκτακτα κονδύλια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Κάλυψη του συνόλου των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να καλυφθούν 

άμεσα τα κενά σε μέλη ΔΕΠ, εργαστηριακό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό. Όχι στην ελαστικοποίηση 

των εργασιακών σχέσεων του ΔΕΠ, με τις πολλαπλές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού. Μόνιμη και 

σταθερή δουλειά του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των εργολαβικών 

συμβασιούχων. 

• Να θεσμοθετηθεί η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση για το σύνολο του ΔΕΠ. Καμιά περικοπή σε 

μισθούς - συντάξεις - εφάπαξ και αναπλήρωση των μέχρι τώρα απωλειών. Νέο πανεπιστημιακό μισθολόγιο 

με άξονες: α) κατάργηση του επιδοματικού χαρακτήρα με ταυτόχρονη ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων 

στο βασικό μισθό, β) αναγκαίες αυξήσεις για αξιοπρεπή διαβίωση και επιστημονική ενημέρωση, γ) 

καθιέρωση της σύνταξης στο 80% του μισθού του τελευταίου εργασιακού έτους, και δ) αξιοπρεπή, δωρεάν 

και χωρίς χαράτσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο σύστημα Υγείας. 

• Να καταργηθούν τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά και το ΕΑΠ. Καμία σκέψη για δίδακτρα σε 

προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, έστω ακόμη και με το πρόσχημα των «αγγλόφωνων». Να μην 
εφαρμοστούν σχέδια συγχωνεύσεων και καταργήσεων τμημάτων, με αφορμή την ΕΒΕ, καθώς και την 

«αναβίωση» περιορισμένης διάρκειας μαθητείας (διετή, «ΤΕΙ», κλπ.) μέσα στα ΑΕΙ, υπηρετώντας την 

παράδοση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στις επιδιώξεις της ιδιωτικής κερδοφορίας, την εφαρμογή της 

λογικής «προσφοράς-ζήτησης». 



• Να μην εγκαταλείψει κανένας φοιτητής τις σπουδές του για οικονομικούς λόγους. Άμεση οικονομική 

ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της δωρεάν διανομής συγγραμμάτων. Δωρεάν σίτιση για όλους, 

δωρεάν στέγαση για όσους σπουδάζουν μακριά από τις οικογένειές τους. Κατάργηση κάθε μορφής 

διδάκτρων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Επίδομα για όσους φοιτητές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών. Παροχή υποτροφιών για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες. 

• Να μην επιτραπεί η λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων υπό τη μορφή κολεγίων, να καταργηθούν όλοι οι 

σχετικοί νόμοι, το «εθνικό πλαίσιο» επαγγελματικών προσόντων, η διασύνδεση ΔΕΠ/πανεπιστημίων με 

επιχειρηματικά συμφέροντα και κάθε μορφή επιχειρηματικότητας στα ΑΕΙ. Πλήρεις σπουδές με πλήρη 

επαγγελματικά δικαιώματα για πλήρεις αποδοχές. 

• Κατάργηση του αγοραίου νόμου για την ΕΘΑΑΕ. Κατάργηση του κατασταλτικού νόμου «Κεραμέως-

Χρυσοχοϊδη». Επαναφορά του πανεπιστημιακού ασύλου. Ενίσχυση των δημοκρατικών συλλογικών 

διαδικασιών ως απάντηση στην ένταση της αυταρχικότητας και καταστολής στα ΑΕΙ.  

• Άμεση κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, όλων των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα στην 

απεργία και βάζουν εμπόδια στη λειτουργία των σωματείων. Άμεσα μέτρα στήριξης σε αυτούς που 

πλήττονται από φυσικές καταστροφές, μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. 

 

Στις εκλογές του ΕΣΔΕΠ στις 20/10/2021 ψηφίζουμε ΔΗΠΑΚ για ΔΣ και ΠΟΣΔΕΠ. 

 

ΔΗΠΑΚ ΑΠΘ, Οκτώβριος 2021 

 

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΗΠΑΚ 
Για ΔΣ  

Αυγήτα Λουίζα (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)  

Βεντούρης Αντώνης (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)  

Δημάκης Χρήστος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)  

Μαργαρίτης Γιώργος (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)  

Μητσιάκος Γιώργος (Τμήμα Ιατρικής)  

Μπικιάρης Δημήτρης (Τμήμα Χημείας)  

Κονδύλης Ηλίας (Τμήμα Ιατρικής)  

Παπαδημητρίου Ελευθερία (Τμήμα Γεωλογίας)  

Ραπτάκης Δημήτρης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)  

Τουρτούρας Χρήστος (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)  

Τσακλίδης Γιώργος (Τμήμα Μαθηματικών)  

Φουσέκης Παναγιώτης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)  

Για ΕΕ 

Καρακώστας Βασίλης (Τμήμα Γεωλογίας)  

Για ΠΟΣΔΕΠ 

Αυγήτα Λουίζα (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)  

Βεντούρης Αντώνης (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)  

Δημάκης Χρήστος (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)  

Καρακώστας Βασίλης (Τμήμα Γεωλογίας) 

Μαργαρίτης Γιώργος (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)  

Μητσιάκος Γιώργος (Τμήμα Ιατρικής)  

Μπικιάρης Δημήτρης (Τμήμα Χημείας)  

Κονδύλης Ηλίας (Τμήμα Ιατρικής)  

Παπαδημητρίου Ελευθερία (Τμήμα Γεωλογίας)  

Ραπτάκης Δημήτρης (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)  

Τουρτούρας Χρήστος (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)  

Τσακλίδης Γιώργος (Τμήμα Μαθηματικών)  

Φουσέκης Παναγιώτης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)  

Χαΐτογλου Κώστας (Τμήμα Ιατρικής)  
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