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Τα μέλη του Δ.Σ. 

Βενετία Αποστολίδου, Ενωτική Πρωτοβουλία 

Χαράλαμπος Ατματζίδης, ΚΙΠΑΝ (*) 

Χρήστος Βόλος, ΚΙΠΑΝ 

Αγγελική Ζιάκα, Συσπείρωση Πανεπιστημιακών 

Γιώργος Ζωγραφίδης, Ενωτική Πρωτοβουλία 

Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, Ακαδημαϊκή Παρέμβαση (**) 
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Δημήτρης Ραπτάκης, ΔΗΠΑΚ 
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(*) αντικαταστάθηκε από τον Χρήστο Γαλαζούλα (Σεπτέμβριος 2021) 

(**) αντικαταστάθηκε από τον Ευάγγελο Αλεξίου (Σεπτέμβριος 2019) 

(***) αντικαταστάθηκε από τη Χαρά Χαραλάμπους (Μάρτιος 2021) και αυτή από την 
Ευαγγελία Αμοιρίδου (Σεπτέμβριος 2021) 

(****) αντικαταστάθηκε από τον Δημήτρη Ζουρούδη (Μάιος 2019) και αυτός από την Έφη 
Παπαθεοδώρου (Φεβρουάριος 2021) 

 

Το Προεδρείο του ΕΣΔΕΠ  

(28/2/2019-7/1/2021): 

Πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Βόλος 

Γραμματέας: Αγγελική Ζιάκα 

Ταμίας: Βενετία Αποστολίδου 

 

(7/1/2021-30/3/2021): 

Πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης 

Αντιπρόεδρος: Μαίρη Μικέ 

Γραμματέας: Αγγελική Ζιάκα 

Ταμίας: Βενετία Αποστολίδου 

 

(30/3/2021-20/10/2021): 

Πρόεδρος: Γιώργος Ζωγραφίδης 

Αντιπρόεδρος: Χαρά Χαραλάμπους 

Γραμματέας: Αγγελική Ζιάκα 

Ταμίας: Βενετία Αποστολίδου 

 



Οι αποφάσεις 
 

2019.04.10 Για την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. 1 

2019.04.10 Για την κατανομή θέσεων ΔΕΠ στα ΑΕΙ 3 

2019.04.17 Για το πολυνομοσχέδιο για τα ΑΕΙ (συγχωνεύσεις με ΑΤΕΙ) 4 

2019.06.04 Για την παρακώλυση λειτουργίας ακαδημαϊκών οργάνων και τον 
τραυματισμό καθηγητή στο ΑΠΘ 

6 

2019.09.25 Για την Επιστολή της Υπουργού Παιδείας (περί νέου θεσμικού πλαισίου 
για τα ΑΕΙ) 

7 

2019.11.27 Για την ασφαλή καθημερινότητα στο ΑΠΘ 9 

2019.12.16 Για τις αρχαιότητες του σταθμού Βενιζέλου 10 

2019.12.16 Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας (ΕΘΑΑΕ, ΕΛΚΕ) 11 

2020.02.26 Για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο 14 

2020.03.07 Για τον προπηλακισμό και την ομηρία καθηγητή από ομάδα φοιτητών 
στο ΑΠΘ 

16 

2020.04.16 Για την αναστολή συμβάσεων εργολαβικών υπαλλήλων 17 

2020.04.16 Για την απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για τριετή παράταση της υπηρεσίας μελών 
ΔΕΠ 

18 

2020.04.16 Ρυθμίσεις περί μετεγγραφών 19 

2020.04.16 Ψήφισμα αλληλεγγύης του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ (για την πανδημία) 20 

2020.05.11 Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας (εκλογή πρυτανικών αρχών, 
μετεγγραφές, ξενόγλωσσα ΠΣ) 

21 

2020.05.13 Για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και τις εξετάσεις 23 

2020.06.06 Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και για τη λειτουργία του ΑΠΘ 24 

2020.09.10 Για τη λειτουργία του ΑΠΘ στο χειμερινό εξάμηνο 26 

2020.10.06 Εν αναμονή της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγής 28 

2020.11.05 Για τη λειτουργία του ΑΠΘ στην πανδημία 29 

2020.11.05 Για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των πανεπιστημίων 31 

2020.11.16 Για τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 32 

2021.01.14 Για τη διεξαγωγή των εκλογών για νέο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ 33 

2021.01.25 Για το νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ (ζητήματα ασφάλειας, εισαγωγή στα ΑΕΙ και 
ΕΒΕ, χρονικό όριο φοίτησης) 

34 

2021.01.25 Για φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στο ΑΠΘ 37 

2021.02.10 Στάση εργασίας 38 

2021.03.01 Για την κατάληψη στο ΑΠΘ 39 

2021.03.02 Συγκέντρωση χρημάτων για συλληφθέντες φοιτητές 40 

2021.03.08 Για την επιχείρηση της αστυνομίας στο ΑΠΘ 41 

2021.03.16 Για τις τρέχουσες εξελίξεις στο ΑΠΘ 42 

2021.04.01 Για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τον αριθμό εισακτέων στα ΑΕΙ 44 

2021.04.01 Για την υγειονομική ασφαλή, διά ζώσης επαναλειτουργία του ΑΠΘ 45 

2021.04.01 Για τις καταλήψεις στο ΑΠΘ 47 

2021.04.13 Για τη στοχοποίηση συναδέλφων 49 

2021.09.15 Για την υγειονομική ασφαλή, διά ζώσης επαναλειτουργία του ΑΠΘ 50 

2021.09.16 Για τις πυρόπληκτες οικογένειες 52 

 

Έγινε προσπάθεια να συγκεντρωθούν όλες οι αποφάσεις του ΔΣ (ΓΖ). 



ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

10/4/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την αύξηση του αριθμού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. 

Το ζήτημα του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. αποτελεί χρόνιο 

ζήτημα τριβής μεταξύ της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων. Οι προτάσεις των ίδιων των 

Πανεπιστημίων, τις οποίες ζητά κάθε χρόνο το Υπουργείο, προτάσεις που συνυπολο-

γίζουν τους διαρκώς φθίνοντες ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς πόρους που διαθέτει 

το κάθε Τμήμα ώστε να παρέχει εκπαίδευση και να διεξάγει έρευνα, δεν λαμβάνονται 

υπόψη. Η κάθε κυβέρνηση αξιοποιεί ένα σοβαρό ζήτημα για άσκηση κακώς εννοού-

μενης κοινωνικής πολιτικής. 

Η τελευταία εξαγγελία της κυβέρνησης, από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας (σε 

πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, 5/4/2019), για αύξηση των εισακτέων στα Α.Ε.Ι. 

για το 2019-2020, υπερακοντίζει τη συνήθη πρακτική. Πρώτα, ως προς τον αριθμό, τη 

στιγμή που για την τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά ο συνολικός αριθμός των εισαχθέ-

ντων, σε μία από τις υψηλότερες αυξήσεις των τελευταίων ετών, ήδη άγγιξε τους 

75.000. Δεύτερον, ως προς την απόπειρα δικαιολόγησής του: «φέτος έχουν δοθεί στα 

Α.Ε.Ι. νέες θέσεις διδασκόντων, με αποτέλεσμα οι νέοι διορισμοί πανεπιστημιακών να 

επιτρέπουν στις σχολές να δεχθούν και να εκπαιδεύσουν με επάρκεια επιπλέον 

φοιτητές σε σχέση με το 2018-2019». 

Ωστόσο, το Α.Π.Θ., όπως και τα λοιπά Πανεπιστήμια, έχει υποστεί την τελευταία δεκα-

ετία δραματική μείωση του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. λόγω της μη επαναπροκήρυξης 

των εκατοντάδων κενών θέσεων που προέκυψαν από τις αφυπηρετήσεις –παρά τους, 

πολύ λιγότερους, διορισμούς νέων μελών Δ.Ε.Π. Πιο συγκεκριμένα το ΑΠΘ, στο διά-

στημα από τον Αύγουστο του 2009 ως και σήμερα, απώλεσε περίπου το 21% του 

διδακτικού του προσωπικού (τα 2.208 μέλη ΔΕΠ έφτασαν σήμερα τα 1.738, με δεκά-

δες αναμενόμενες αφυπηρετήσεις το καλοκαίρι). Εξαιτίας των ελλείψεων, ήδη σε 

πολλά Τμήματα δεν διδάσκονται πλέον ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, ενώ τα ακρο-

ατήρια σε άλλα μαθήματα έχουν αυξηθεί, ακριβώς διότι δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

χωριστούν οι φοιτητές σε μικρότερες ομάδες· επιπλέον εργαστηριακές ή κλινικές 

ασκήσεις γίνονται με πολύ περισσότερους φοιτητές από ό,τι επιβάλλουν οι συνθήκες 

μιας αξιοπρεπούς εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι πολλαπλές συνέπειες στην ποιότητα 

των παρεχόμενων σπουδών είναι προφανείς. 
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Επομένως, οι κυβερνητικές δηλώσεις ότι τα ΑΕΙ μπορούν να εκπαιδεύσουν με επάρ-

κεια περισσότερους φοιτητές το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όταν οι θέσεις που έχουν 

δοθεί δεν καλύπτουν ούτε τα μισά από τα υφιστάμενα κενά, είναι παραπλανητικές 

και υποτιμούν τον κοινό νου: Αν 100 νέα μέλη Δ.Ε.Π., κατά την κυβέρνηση, επιτρέ-

πουν αύξηση των εισακτέων, τότε τα 500 λιγότερα μέλη Δ.Ε.Π. θα έπρεπε να είχαν 

επιφέρει πολλαπλάσια μείωσή τους. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ζητά από την Κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη της το 

αίτημα του Α.Π.Θ. και των μελών Δ.Ε.Π. και, υπ’ αυτές τις συνθήκες, να μειώσει τον 

αριθμό των εισακτέων. Σε ένα ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον που έχει 

επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια, εκτός των άλλων, από τη δραματική μείωση των 

μελών Δ.Ε.Π., ο σκοπός μας να εκπαιδεύουμε με επάρκεια τους φοιτητές και τις 

φοιτήτριές μας δεν επιτυγχάνεται με αύξηση των εισακτέων αλλά με αύξηση του 

Ερευνητικού και Διδακτικού Προσωπικού. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης      Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

10/4/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την κατανομή θέσεων Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού στα Α.Ε.Ι. 

Η κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. αποτελεί από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την ανά-

πτυξη και την ίδια την ύπαρξη των Πανεπιστημίων, ειδικά στην κατάσταση που έχουν περι-

έλθει μετά τη δραματική μείωση του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού τους. Είναι 

προφανές ότι η ύπαρξη ικανού αριθμού μελών Δ.Ε.Π. αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την 

εκπλήρωση της αποστολής των Ιδρυμάτων, όπως ο νόμος την ορίζει, δηλαδή την παροχή 

ποιοτικής και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης. Την ευθύνη την έχει το ίδιο το Πανεπιστήμιο: η 

ελευθερία στην έρευνα, καθώς και η ποιότητα της εκπαίδευσης μπορούν να διασφαλιστούν 

όταν αφήνεται το κάθε Πανεπιστήμιο να καθορίσει το ίδιο την ακαδημαϊκή και επιστημο-

νική-ερευνητική του ανάπτυξη, ως πλήρως αυτοδιοικούμενος οργανισμός. 

Μέσα στις γνωστές αυτές συνθήκες, αλλά χωρίς να τις λάβει υπόψη του, το Υπουργείο Παι-

δείας με πρόσφατη απόφαση (ΑΔΑ: ΩΨ834653ΠΣ-Υ7Φ) κατένειμε εκατόν πενήντα νέες 

θέσεις Δ.Ε.Π. σε πέντε Πανεπιστήμια (ΕΚΠΑ, Γεωπονικό Παν/μιο, Παν/μιο Θεσσαλίας, Παν/ 

μιο Ιωαννίνων και Ιόνιο Παν/μιο), τα οποία δέχτηκαν να συγχωνευτούν με Τμήματα των ΤΕΙ. 

Οι θέσεις αυτές, όπως και όποιες νέες θέσεις δίνονται (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 

18 του Ν.4559/2018, η οποία ορίζει ότι «στην κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο ίδρυ-

μα, η Σύγκλητος οφείλει να στελεχώνει κατά προτεραιότητα τα Τμήματα μέχρι τη συμπλή-

ρωση των οκτώ μελών Δ.Ε.Π.»), προορίζονται για τα μη αυτοδύναμα νέα Τμήματα που 

προέκυψαν μετά την κατάργηση των ΤΕΙ. Από την κατανομή αυτή εξαιρούνται τα Πανεπι-

στήμια, όπως το Α.Π.Θ., που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία των συγχωνεύσεων. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Α.Π.Θ., σε συμφωνία με την απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ (2/4/2019) για το ίδιο 

θέμα, καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει την ανωτέρω διάταξη που παραβιάζει το αυτο-

διοίκητο των ΑΕΙ και να αφήσει στα ίδια τα Πανεπιστήμια να καθορίσουν εσωτερικά τον 

τρόπο κατανομής των νέων θέσεων. Αυτό που επειγόντως οφείλει να κάνει η κυβέρνηση 

είναι να δώσει προτεραιότητα στην κάλυψη των τεράστιων κενών που έχουν ήδη Πανεπιστή-

μια όπως το Α.Π.Θ., όπου δέκα Τμήματα έχουν χάσει πάνω από το 30% των μελών Δ.Ε.Π. 

τους, και στη συνέχεια να δοθούν ως πρόσθετες οι θέσεις Δ.Ε.Π. για τα νέα Τμήματα. Προς 

τον σκοπό αυτό ζητούμε να δοθούν στο Α.Π.Θ. νέες θέσεις Δ.Ε.Π., ώστε να αναπληρωθεί η 

απώλεια των περίπου 500 θέσεων που προέκυψε λόγω συνταξιοδοτήσεων την τελευταία 

δεκαετία και να ενισχυθεί το επιστημονικό δυναμικό του Ιδρύματος με τακτικό προσωπικό 

μετά από αυστηρή κρίση, με νέα μέλη Δ.Ε.Π., και όχι με περιστασιακούς συμβασιούχους 

ελαστικών σχέσεων εργασίας . 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης      Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

17/4/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για το πολυνομοσχέδιο για τα Α.Ε.Ι. 

Η πανεπιστημιακή κοινότητα παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τη σαρωτική αναδιάρθρωση 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης την οποία η κυβέρνηση ολοκληρώνει με το ογκώδες 

πολυνομοσχέδιο-σκούπα που έχει ήδη εισαχθεί στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί μέσα 

στη Μ. Εβδομάδα, με ελάχιστο χρόνο συζήτησης, με τα πανεπιστήμια κλειστά και άρα με 

περιορισμένες δυνατότητες αντίδρασης. Ο νέος χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 

ολοκληρώνεται με το παρόν νομοσχέδιο, προέκυψε χωρίς σχετική συζήτηση στο πλαίσιο του 

περίφημου «Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία» και κυρίως χωρίς ακαδημαϊκά και 

επιστημονικά κριτήρια. Στην ουσία πρόκειται για κατάργηση της τεχνολογικής εκπαίδευσης 

και συγχώνευση των ΤΕΙ με τα Πανεπιστήμια με συνοπτικές διαδικασίες και για υποβάθμιση 

και απαξίωση του μορφωτικού αγαθού και των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 

Η πολιτική των συγχωνεύσεων των Τ.Ε.Ι. με Πανεπιστήμια δεν εντάσσεται σε έναν γενικότερο 

και μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και των 

περιφερειών της σε συνάρτηση με την παραγομένη επιστημονική γνώση από τα Α.Ε.Ι. της 

χώρας και δεν βασίζεται σε έγκυρες, κατά τη διεθνή πρακτική, μελέτες σκοπιμότητας για τις 

ακαδημαϊκές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους, που συνδέονται με την ίδρυση των 

νέων Πανεπιστημίων. Οι σχετικές αποφάσεις πάρθηκαν με διαβούλευση μόνο με τους άμεσα 

ενδιαφερόμενους και με πελατειακές παραχωρήσεις προς τους  τοπικούς πανεπιστημιακούς, 

αυτοδιοικητικούς και κοινοβουλευτικούς παράγοντες ενώ, στην περίπτωση του 

Πανεπιστημίου Πατρών, αγνοήθηκαν οι αποφάσεις θεσμικών οργάνων του Πανεπιστημίου, 

προσβάλλοντας τη διοικητική αυτοτέλειά του. 

Η εκ θεμελίων αναδιάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας είναι ανορθολογική 

και θα έχει σοβαρές συνέπειες: 

 Καταργείται η τεχνολογική εκπαίδευση ως διακριτή εκπαιδευτική βαθμίδα, πράγμα το 

οποίο θα στερήσει τη χώρα και την οικονομία από μεσαία στελέχη με πρακτική 

εξειδίκευση και τεχνολογική/τεχνική εκπαίδευση, απαραίτητα σε πολλούς 

διαφορετικούς τομείς της παραγωγής και των υπηρεσιών. Η ένταξη υφιστάμενων 

προγραμμάτων σπουδών των Τ.Ε.Ι. σε Α.Ε.Ι. με τον πρόχειρο τρόπο που γίνεται 

δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για την επιστημονική και επαγγελματική αξία των 

πτυχίων, όπως ήδη έχει επισημάνει η Α.ΔΙ.Π. 

 Το συνονθύλευμα πτυχίων και αποφοίτων, με διετή – τριετή – τετραετή και πενταετή 

Προγράμματα Σπουδών (ειδικά σε τμήματα πολυτεχνικών σχολών) για ψευδεπίγραφα 

ίδια ή παρόμοια γνωστικά αντικείμενα αναπόδραστα οδηγεί, αφενός, σε ανατροπή 

του πλαισίου των επαγγελματικών προσόντων που απορρέουν από ομογενείς και 

ενιαίες σπουδές ανά επιστημονικό αντικείμενο ανεξάρτητα από το πανεπιστήμιο, τη 

Σελίδα 4 από 52



Σχολή και το Τμήμα προέλευσης, και αφετέρου, στη συμπίεση των δικαιωμάτων στην 

εργασία και στις αμοιβές, όλων, προς «τα κάτω» σε ένα θολό τοπίο επαγγελματικών 

δικαιωμάτων. 

 Αυξάνεται η ήδη μεγάλη διασπορά σχολών και ιδρυμάτων με τμήματα σε 

διαφορετικές πόλεις (μέχρι 7 πόλεις ανά ίδρυμα), ακόμη και σε διαφορετικές 

περιφέρειες. Στα απομονωμένα γεωγραφικά τμήματα και σχολές δεν υπάρχει η 

αναγκαία κρίσιμη μάζα ακαδημαϊκής κοινότητας και δεν  μπορεί να δημιουργηθεί το 

απαραίτητο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Προκαλεί αλγεινή εντύπωση σε όλο τον 

ακαδημαϊκό χώρο η συνένωση ανόμοιων γνωστικών αντικειμένων (χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η συνένωση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Πάτρας με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) 

αλλά και η ίδρυση πρόσθετων Τμημάτων σε βασικές επιστήμες και σε κορεσμένους 

επαγγελματικούς χώρους, όπως Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Νομικής. 

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι. εντάσσεται σε βαθμίδες καθηγητών 

Πανεπιστημίου χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων του, με καινοφανείς 

διαδικασίες που δεν έχουν καμιά σχέση με την καθιερωμένη διαδικασία εκλογής 

μελών ΔΕΠ. Η ένταξη σε θέσεις καθηγητών Πανεπιστημίου θα πρέπει να γίνει για όλες 

τις βαθμίδες μετά από διαδικασία αξιολόγησης από επιτροπές κρίσης με τη 

διαδικασία αλλά και με τα κριτήρια που κρίνονται οι Καθηγητές Πανεπιστημίου. 

 Για τα πολυάριθμα νέα τμήματα εξαγγέλλεται ότι θα ενισχυθούν με ανθρώπινους και 

οικονομικούς πόρους, ενώ από την άλλη δεν διατίθενται αναγκαίοι πόροι για να 

καλύψουν τεράστια και επείγοντα υπάρχοντα κενά που έχουν αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια, λόγω των συνθηκών υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του ελληνικού 

δημόσιου πανεπιστημίου, με συνέπεια να χάνονται γνωστικά αντικείμενα και να 

απειλείται το επίπεδο των σπουδών σε υφιστάμενες ακαδημαϊκές μονάδες. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ  εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου 

Παιδείας, καταδικάζει την παράκαμψη της γνώμης των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών 

οργάνων, καθώς και την προσπάθεια επιβολής λύσεων χωρίς συναινέσεις και καλεί την 

κυβέρνηση 

 να αποσύρει το πολυνομοσχέδιο και 

 να ανοίξει έναν ευρύτατο διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε η 

απαραίτητη αναδιάρθρωση του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας, η οποία επιχειρείται 

μονομερώς, να είναι ορθολογική και να διασφαλίζει τον αναπτυξιακό ρόλο του 

Ενιαίου Χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί το θέμα αυτό υψίστης σημασίας και καλεί τα μέλη του σε Γενική 

Συνέλευση αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, προτείνοντας κινητοποιήσεις. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης      Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

4/6/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την παρακώλυση λειτουργίας ακαδημαϊκών οργάνων 
και τον τραυματισμό καθηγητή στο Α.Π.Θ. 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες ενέργειες 

βίαιης παρεμπόδισης της λειτουργίας της Συγκλήτου από ομάδες φοιτητών, καθώς και την 

επικίνδυνη σωματική βία που ασκήθηκε εναντίον συναδέλφου καθηγητή στο κτήριο 

Διοίκησης σήμερα 4 Ιουνίου. 

Ανεξάρτητα από τα αιτήματα, κανένα μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και καμία 

ομάδα, υπό την επίφαση οποιασδήποτε συλλογικότητας ή την επίκληση αποφάσεων 

οργάνων, δεν έχει τη νομιμοποίηση να προβαίνει σε αντιδημοκρατικές ενέργειες και δεν 

έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται εκτός νομιμότητας, με τρόπο βίαιο και επικίνδυνο. Αυτή 

η συμπεριφορά –εκτός από την ποινική απαξία της– απάδει προς την ιδιότητα του μέλους 

της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ εκφράζει τη συμπαράστασή του στον παθόντα συνάδελφο και θα 

συμπαρασταθεί σε κάθε προσπάθεια των εκλεγμένων πανεπιστημιακών αρχών και της 

πολιτείας να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα βίας και ανομίας. Η πανεπιστημιακή 

κοινότητα, με το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, πρέπει και μπορεί να βρει τους τρόπους 

να μην πληγώνεται η αξιοπρέπειά της και να μην απειλούνται τα μέλη της κάθε φορά που 

μια ομάδα το αποφασίζει. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης      Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

25/9/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την επιστολή της Υπουργού Παιδείας 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, με αφορμή την επιστολή (6.9.2019) της Υπουργού Παιδείας προς τα μέλη 

της πανεπιστημιακής κοινότητας για την έναρξη διαλόγου εν όψει της θέσπισης νέου νομικού 

πλαισίου για τα ΑΕΙ, επισημαίνει ότι οι νομοθετικές παρεμβάσεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση προϋποθέτουν μακροχρόνιο σχεδιασμό, μελέτες σκοπιμότητας και ευρύ διάλογο 

για να επιτευχθούν συναινέσεις και να εξασφαλισθεί κοινωνική αποδοχή. Η μεταφορά του 

τομέα της Έρευνας από το ΥΠΕΠΘ στο Υπουργείο Ανάπτυξης που έγινε εσπευσμένα το 

καλοκαίρι δεν λειτούργησε θετικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση 

αντιμετωπίζει οξυμμένα προβλήματα εξαιτίας, εκτός όλων των χρόνιων αιτίων, της 

πρόσφατης ενσωμάτωσης των ΤΕΙ στα πανεπιστήμια, η οποία έχει δημιουργήσει πλήθος από 

διοικητικές και εκπαιδευτικές δυσλειτουργίες. Το οποιοδήποτε νέο θεσμικό πλαίσιο για τα 

πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι γενικό, απλό, να παρέχει ευελιξία στα ιδρύματα, να ενισχύει 

την αυτοδιοίκηση μεταφέροντας αρμοδιότητες από το Υπ. Παιδείας και να περιλαμβάνει μια 

ολοκληρωμένη κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα ΑΕΙ. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΔΣ 

του ΕΣΔΕΠ θεωρεί βασικές προτεραιότητες τα ακόλουθα σημεία: 

1. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν νομικά τα προβλήματα που έφεραν οι συγχωνεύσεις, 

πολλές από τις οποίες πρέπει να επανεξεταστούν με σωστές διαδικασίες αξιολόγησης μέσω 

της ΑΔΙΠ, η οποία χρειάζεται να αναβαθμιστεί και να ενισχυθεί έτσι ώστε να σχεδιαστεί 

σταδιακά ένας νέος χάρτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Η χρόνια υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ και η δραματική μείωση των μελών ΔΕΠ 

αντιμετωπίζονται μόνον με αύξηση και των δύο. Δεν αρκεί η αντικατάσταση μόνον όσων 

συνταξιοδοτήθηκαν από 1/9/2019, αλλά πρέπει να δοθούν και νέες θέσεις. Η κρατική 

χρηματοδότηση οφείλει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

ολοκληρωμένη, εκπαιδευτική και ερευνητική, λειτουργία των ΑΕΙ. Η χρηματοδότηση κατόπιν 

αξιολόγησης μπορεί να αποτελεί πρόσθετη επιβράβευση αριστείας και όχι υποκατάσταση της 

παραπάνω βασικής χρηματοδότησης. Απολύτως απαραίτητο είναι επίσης ένα νέο ειδικό 

μισθολόγιο, το οποίο να αποκαθιστά πλήρως τις αποδοχές των πανεπιστημιακών καθηγητών 

στα επίπεδα του 2012, με βάση το πλαίσιο θέσεων της ΠΟΣΔΕΠ και σύμφωνα με την 

απόφαση 4741/2014 του ΣτΕ. 

3. Οι μεταπτυχιακές σπουδές διέπονται από έναν νόμο που χρειάζεται ουσιαστικές 

βελτιωτικές ρυθμίσεις, έτσι ώστε να αρθούν οι αυστηροί περιορισμοί, πάντα όμως με 

ακαδημαϊκούς κανόνες λειτουργίας και οροφές στα δίδακτρα Η προτεινόμενη στην επιστολή 

«απελευθέρωση» των μεταπτυχιακών σπουδών δεν είναι κατανοητή. 

4. Η θέσπιση κάποιου νέου οργάνου, όπως λ.χ το προτεινόμενο Συμβούλιο Ιδρύματος (που 

πάντως πρέπει να έχει σαφείς και όχι επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες με άλλα όργανα), δεν 

αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό που χρειάζονται τώρα τα ΑΕΙ είναι η διασφάλιση της 

συνέχειας, ο σεβασμός του αυτοδιοίκητου και η αποφυγή αναστατώσεων στη λειτουργία 
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τους, τη στιγμή που έχουν ήδη προβεί ή προβαίνουν, επειγόντως στην κατάρτιση Οργανισμών 

και Εσωτερικών κανονισμών. Κρίσιμη είναι η ανασυγκρότηση του διοικητικού μηχανισμού 

των πανεπιστημίων και η, μέσω ανοικτών διαδικασιών, επιλογή διοικητικών στελεχών. 

5. Σε ό,τι αφορά επιμέρους μέτρα που προτείνει η επιστολή, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σε άλλα 

συμφωνεί επί της αρχής (ενίσχυση ρόλου ΑΔΙΠ, δυνατότητα ξενόγλωσσων προγραμμάτων 

σπουδών, πρακτική άσκηση κ.ά.), ενώ σε άλλα, όπως η βάση του 10 και η διαγραφή μετά από 

σπουδές ν+2 ετών, θεωρεί ότι τέτοιου είδους οριζόντια μέτρα για την εισαγωγή και τις 

σπουδές δεν μπορούν να εφαρμοστούν ad hoc χωρίς να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο 

αναδιάρθρωσης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και, αντίστοιχα, των Προγραμμάτων 

Σπουδών των ΑΕΙ. Στην αντίθετη περίπτωση, απλώς δημιουργούν εντυπώσεις. 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ εκτιμά ότι η επιστολή θέτει δεκάδες ζητήματα (μερικά με γενικό ή ασαφή 

τρόπο) που χρειάζονται εξειδίκευση εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Ο διάλογος που 

ξεκινά, για να μην αποδειχθεί προσχηματικός, πρέπει να γίνει σε κλίμα εμπιστοσύνης. Ο 

ΕΣΔΕΠ του ΑΠΘ θα συμβάλει, όταν χρειαστεί, με συγκεκριμένες θέσεις και παρατηρήσεις στις 

προτάσεις που θα διατυπώσει το Υπουργείο. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                 Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

27/11/2019 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την ασφαλή καθημερινότητα στο Α.Π.Θ. 

Η πανεπιστημιακή κοινότητα του Α.Π.Θ. διαπιστώνει ότι το τελευταίο διάστημα βελτιώθηκε 

στο μεγαλύτερο μέρος της πανεπιστημιούπολης η κατάσταση ως προς το ναρκεμπόριο, μετά 

τις ισχυρές πιέσεις φοιτητών και καθηγητών και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας και των 

πανεπιστημιακών αρχών. Ωστόσο, διάφορες μικρές ομάδες επιχειρούν να επαναφέρουν τη 

βία στην καθημερινότητα. Χρησιμοποιούν δημόσιους πανεπιστημιακούς χώρους ως ορμητή-

ριο ή καταφύγιο για τη διάπραξη αδικημάτων, θέλοντας να δοκιμάσουν τα όρια της πολιτείας 

και να προκαλέσουν την αντίδρασή της. 

Παράλληλα, διαπιστώνουμε ότι ομάδες φοιτητών συμπεριφέρονται με εντελώς αντιακαδη-

μαϊκό τρόπο: παρεμποδίζουν τη λειτουργία θεσμικών οργάνων, ασκούν λεκτική, ψυχολογική, 

κάποτε και σωματική βία, στοχοποιούν καθηγητές και προσπαθούν να επιβάλουν τις δικές 

τους θέσεις στη Σύγκλητο ή σε Συνελεύσεις Τμημάτων. Τελικά, υπονομεύουν την εκπαιδευ-

τική διαδικασία και το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δήθεν υπερασπίζονται από φανταστι-

κούς συνήθως εχθρούς. Επίσης, εξωπανεπιστημιακά στοιχεία προπηλακίζουν και απειλούν 

καθηγητές για τις επιστημονικές απόψεις τους περί συνταγματικών ελευθεριών και ατομικών 

δικαιωμάτων που εκφράζουν σε μαθήματά τους. 

Οι καθηγητές του Α.Π.Θ. καταδικάζουμε όλα αυτά τα φαινόμενα. Υπερασπιζόμενοι την 

ακαδημαϊκή ελευθερία, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ανοχή προς όσους καταλαμ-

βάνουν και χρησιμοποιούν τον χώρο του πανεπιστημίου για να πετύχουν οποιονδήποτε 

σκοπό που δεν αφορά την ευρύτερα παιδευτική και επιστημονική αποστολή του. 

 Απαιτούμε από την πολιτεία να αναλάβει αποτελεσματικά τις ευθύνες της όταν 

τελούνται αδικήματα εντός του Α.Π.Θ. τα οποία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το ίδιο. 

 Καλούμε τις πανεπιστημιακές αρχές, με παιδαγωγική σύνεση, αδιάλειπτη μέριμνα 

αλλά και αποφασιστικότητα, αφενός να δώσουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η εσωτερική 

βία όχι μόνο δεν είναι ανεκτή αλλά έχει συνέπειες και αφετέρου να συντονιστούν με 

τους αρμόδιους φορείς για την ασφαλή καθημερινότητα χιλιάδων φοιτητών και καθη-

γητών, και να πράξουν τα δέοντα σε νομικό και θεσμικό επίπεδο για την προάσπιση 

της ελευθερίας της έκφρασης και της ακαδημαϊκότητας. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Ζωγραφίδης 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/12/2019 

Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την «κατά χώραν» ανάδειξη των αρχαιοτήτων του σταθμού «Βενιζέλου» 
και τη γρήγορη ολοκλήρωση του Μετρό 

Με αφορμή την προσεχή συζήτηση στο ΚΑΣ του θέματος της «κατά χώραν» (in situ) παραμονής 
ή της προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν 
στη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του μετρό στο σταθμό Βενιζέλου, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, 
συζήτησε και κατέληξε στα εξής: 

Οι συγκεκριμένες αρχαιότητες αποτελούν ένα σπάνιας αξίας μεγάλων διαστάσεων μνημειακό 
σύνολο, μοναδικό παγκοσμίως τεκμήριο της εξέλιξης μιας μεσαιωνικής πόλης, που αναδεικνύει 
τη μακραίωνη ιστορική παράδοση της Θεσσαλονίκης, ζωντανεύει την ιστορική μνήμη και αποτε-
λεί σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής της κληρονομιάς. Κάθε απόσπαση, μόνιμη ή προσωρινή, 
από τη σημερινή τους θέση και πιθανή έστω επανατοποθέτηση, αφαιρεί το στοιχείο της 
αυθεντικότητας, τις μετατρέπει σε μουσειακά εκθέματα και τις εκθέτει σε κίνδυνο καταστροφής. 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα, 17 χρόνια μετά την έναρξη κατασκευής του έργου, δεν αποτελούν 
τα ίδια αιτία των καθυστερήσεων, για τις οποίες η ευθύνη βαραίνει διαχρονικά τις κυβερνήσεις 
που διαχειρίστηκαν το έργο και με ενέργειες ή παραλείψεις εκτίναξαν το κόστος του. Ούτε 
αποτελούν τροχοπέδη στην κατασκευή των αναγκαίων υποδομών της πόλης. Αντίθετα με την 
παραμονή στη θέση τους και την ανάδειξή τους θα αποτελέσουν πόλο έλξης διεθνούς επιστημο-
νικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

H τεχνική λύση, η οποία έχει ήδη υποδειχθεί εδώ και 5 περίπου χρόνια επιτρέπει την κατασκευή 
του σταθμού του μετρό, χωρίς τη μετακίνηση των αρχαιοτήτων και χωρίς την καταστροφή του 
φυσικού τους χώρου, και είναι λύση επιστημονικο-τεχνικά εφικτή, άρτια και διεθνώς δοκιμα-
σμένη, και δεν συντρέχει κάποιος τεχνικός–κατασκευαστικός λόγος για την ανάκλησή της 
(σύμφωνα με τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού και της «Αττικό μετρό»), όπως 
αποφαίνονται και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι τεχνικοί. 

Ο ΕΣΔΕΠ υποστηρίζει ότι μόνον η κατά χώραν διατήρηση αμετακίνητου του μεσαιωνικού 
παλίμψηστου μπορεί να αναδείξει τη μοναδική διαχρονικότητα της Θεσσαλονίκης και ως προς 
αυτό 

-  καλεί τους φορείς της πόλης να απαιτήσουν να ολοκληρωθεί επιτέλους το Μετρό με 
διατήρηση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της πόλης και με παραμονή των αρχαιοτήτων 
στον σταθμό Βενιζέλου, και 

-  καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ να πάρει εγκαίρως θέση προς όφελος των κατοίκων της πόλης, 
με σεβασμό στην ιστορική μνήμη και μέριμνα για την προστασία της πολιτιστικής της 
κληρονομιάς. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                 Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/12/2019 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 
«Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ΕΛΚΕ κ.λπ.» 

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε προς διαβούλευση νομοσχέδιο για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τρία άνισης βαρύτητας θέματα (ίδρυση ΕΘΑΑΕ, 
αλλαγές στη λειτουργία των ΕΛΚΕ, πιστοποιητικό πληροφορικής), καθώς και με τις 
συνήθεις «λοιπές διατάξεις». Χωρίς να υποβαθμίζουμε τη σημασία των παραπάνω 
θεμάτων και ειδικά το επείγον των αλλαγών στους ΕΛΚΕ και της αναστολής της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας 37 Τμημάτων που ιδρύθηκαν πρόσφατα, θεωρούμε ότι 
πρώτα έπρεπε η κυβέρνηση να καταθέσει το κανονιστικό πλαίσιο που θα 
υπηρετήσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση που οραματίζεται και στη συνέχεια τους 
όρους αξιολόγησης αυτής της εκπαίδευσης. Η αντίθετη πορεία που ακολουθεί η 
κυβέρνηση δημιουργεί την εύλογη υποψία ότι στοχεύει όχι τόσο στην εύρυθμη 
λειτουργία και την ποιοτική αναβάθμιση των ΑΕΙ όσο σε εφήμερους κοινωνικούς 
εντυπωσιασμούς. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ στηρίζει σθεναρά μια ισχυρή ανεξάρτητη αρχή που αξιολογεί τα 
ΑΕΙ, χαράσσει μακροπρόθεσμη ακαδημαϊκή πολιτική, καταρτίζει τετραετείς 
προγραμματισμούς και συνάπτει αντίστοιχες συμφωνίες μεταξύ Ιδρυμάτων και 
Υπουργείου. Θεωρεί επομένως θετικό ότι θα αποφασίζει η ΕΘΑΑΕ και όχι το 
Υπουργείο για την κατανομή στα ιδρύματα της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης 
και ότι εισάγεται ξανά, μετά τους νόμους 3577/2007 και 4009/2011, η απαίτηση για 
τετραετείς προγραμματισμούς και συμφωνίες υπουργείου-ΑΕΙ. Ωστόσο, διατηρεί 
ισχυρές επιφυλάξεις για το εν λόγω νομοσχέδιο ως προς τρία κυρίως σημεία: τον 
τρόπο συγκρότησης και τον ρόλο της ΕΘΑΑΕ, τη θεσμοθέτηση της κατά 20% 
χρηματοδότησης των ΑΕΙ μετά από ξεχωριστή ειδική αξιολόγηση και τα 
προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης. 

Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(1) Συγκρότηση και ρόλος της ΕΘΑΑΕ 
Η εξουσία που ασκεί ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ είναι πολύ μεγάλη 1. Συγκροτεί με 
κρίση καθαρά προσωπική, χωρίς προβλεπόμενα κριτήρια, τις δύο τριμελείς 
επιτροπές που αξιολογούν τις υποψηφιότητες των δύο Συμβουλίων. 2. Είναι 
Πρόεδρος των δύο Συμβουλίων και μέλος και των δύο επιτροπών αξιολόγησης. Με 
την συγκέντρωση τέτοιας εξουσίας καθίσταται σαφές ότι ο Πρόεδρος οφείλει να 
είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής, να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, να μην 
αποτελεί αυθαίρετη προσωπική πρόταση του Υπουργού Παιδείας αλλά να 
προτείνεται από επιτροπή που ορίζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της 
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Βουλής βάσει θεσπισμένων κριτηρίων. Τονίζουμε εμφατικά ότι πρέπει να ενισχυθεί 
η ανεξαρτησία της Αρχής. 
Επίσης, δεδομένου ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από την ΑΔΙΠ διαδικασία 
πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων χρειάζονται προβλέψεις 
για τη μετάβαση από τη μία αρχή στην άλλη, από το ένα σύστημα αξιολόγησης σε 
άλλο για να μην βρεθούν τα Ιδρύματα να διεκπεραιώνουν διπλάσιες χρονοβόρες 
διαδικασίες. 

(2) Η σύνδεση αξιολόγησης και χρηματοδότησης 
Ως προς το ζήτημα αυτό, πρέπει να διακρίνουμε τα επί της αρχής ζητήματα και τα 
ζητήματα εφαρμοσιμότητας και εφαρμογής του προτεινόμενου μέτρου. Θυμίζουμε 
σχετικά την απόφαση του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ Α.Π.Θ. (25/9/2019) ότι «η κρατική 
χρηματοδότηση οφείλει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη, εκπαιδευτική και ερευνητική, λειτουργία των ΑΕΙ. 
Η χρηματοδότηση κατόπιν αξιολόγησης μπορεί να αποτελεί πρόσθετη 
επιβράβευση αριστείας και όχι υποκατάσταση της παραπάνω βασικής 
χρηματοδότησης». Η τακτική χρηματοδότηση αφορά τη συνταγματική υποχρέωση 
της πολιτείας να εξασφαλίζει και να παρέχει επαρκείς πόρους για την, εκπαιδευτική 
και ερευνητική, λειτουργία των πανεπιστημίων. Την τελευταία δεκαετία η κρατική 
χρηματοδότηση περικόπηκε δραματικά και όλα τα ΑΕΙ αγωνίζονται να 
ανταποκριθούν στις ανελαστικές τους δαπάνες. 
Επομένως, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσει σε οποιαδήποτε 
περικοπή της ήδη πενιχρής κρατικής χρηματοδότησης που τώρα λαμβάνει 
οποιοδήποτε ΑΕΙ. 
Αναφορικά με το 20% το οποίο θα δίνεται κατόπιν αξιολόγησης, στο νομοσχέδιο 
δεν καθορίζεται  για ποιον σκοπό θα δίνεται στα πανεπιστήμια. Αν λ.χ. ξοδεύεται 
και αυτό για λειτουργικές ανάγκες και όχι για ανάπτυξη και έρευνα, δεν θα έχει 
καμιά ανταποδοτικότητα και δεν αποτελεί κίνητρο. Το μόνο που κατορθώνει αυτό 
το σχήμα 80% για όλα και 20% για ορισμένα ιδρύματα είναι να δυσκολεύει τρομερά 
τη λειτουργία των δεύτερων ενώ δεν βελτιώνει την ποιότητα για κανένα. 

(3) Κριτική των προτεινόμενων κριτηρίων για το 20% της τακτικής 
χρηματοδότησης: 
Ένα σημαντικό μέρος των κριτηρίων που καταγράφονται στο νομοσχέδιο είναι 
μαχητά και, κυρίως, δεν εξαρτώνται από τα προς αξιολόγηση Ιδρύματα/Τμήματα 
αλλά από την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική που επιβάλλεται στα Ιδρύματα, 
αρκετές φορές παρά τον αντίλογό τους. Καταγράφουμε ενδεικτικά: 

1. Στον βαθμό που ο αριθμός των φοιτητών και ο τρόπος εισαγωγής τους 
καθορίζεται από την ίδια την πολιτεία (όπως εξάλλου και το ποσοστό των 
φοιτητικών μετεγγραφών), που αγνοεί τις προτάσεις των Ιδρυμάτων, πώς 
είναι δυνατόν να λαμβάνεται ως κριτήριο  για την αξιολόγησή τους η 
αριθμητική σχέση αποφοίτων προς εισερχομένους φοιτητές; Το κριτήριο 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση των σπουδών εν ονόματι της 
ευκολίας και όχι σε αναβάθμιση. Πώς είναι δυνατόν, επιπλέον, να ορίζει ως 
κριτήριο την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά όταν είναι η 
πολιτεία εκείνη η οποία ίδρυσε τον μεγάλο αριθμό ομοειδών Τμημάτων με 
αριθμό εισακτέων που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς; 
Εξάλλου, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής έγκυροι μηχανισμοί παρακολούθησης 
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της απορροφητικότητας των αποφοίτων, ενώ η σχέση πανεπιστημίου και 
αγοράς είναι περισσότερο περίπλοκη από αυτήν που υπονοείται με 
παρόμοιες διατυπώσεις. 

2. Ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: τη 
θεσμική δυνατότητα των πανεπιστημίων να οργανώνουν ξενόγλωσσα 
προγράμματα σπουδών, την οποία έως τώρα δεν την είχαν ουσιαστικά λόγω 
της ισχύουσας περιοριστικής νομοθεσίας, αλλά και τη γεωγραφική και 
συγκοινωνιακή θέσης της πόλης/έδρας. 

3. Ο αριθμός ξένων φοιτητών μέσω προγραμμάτων (π.χ. Erasmus+) εξαρτάται, 
εκτός των άλλων, από τα κοινοτικά ή εθνικά κονδύλια για την απορρόφησή 
τους, και όχι από την αξία του Ιδρύματος. 

4. Το ίδιο ισχύει για τον αριθμό των φοιτητών ενός Ιδρύματος που φοιτούν στο 
εξωτερικό: οι μεγάλες περικοπές στα σχετικά κονδύλια, και η γενικότερη 
οικονομική κρίση που μετακύλησε σημαντικό μερίδιο των εξόδων στους 
ίδιους τους φοιτητές, οδήγησαν στη σημαντική μείωση του αριθμού. 
Ανάλογα έχει επηρεαστεί και ο τέταρτος δείκτης, ο αριθμός των συμφωνιών 
συνεργασίας. 

5. Αναφορικά με την αξιολόγηση των καθηγητών, για μια ακόμη φορά δεν 
λαμβάνεται υπόψη ότι ανάμεσα στα μεγάλα επιστημονικά πεδία (π.χ. 
Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές, Φυσικές Επιστήμες, Ιατρικές, Πολυτεχνείο) 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τα εγγενή κριτήριά τους για το τι 
ακριβώς θεωρείται συμβολή στην επιστήμη και πώς διαπιστώνεται. 

6. Τέλος, η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση των καθηγητών είναι 
βεβαίως επιθυμητή και χρήσιμη, αλλά μέχρι στιγμής είναι χαμηλή έως πολύ 
χαμηλή, και πάντως όχι ικανή για ασφαλή συμπεράσματα. Αν δεν αυξηθεί το 
δείγμα, δεν μπορεί να αποτελεί  κριτήριο για τη χρηματοδότηση. 

Η λειτουργία των ΕΛΚΕ 

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν θετικές ρυθμίσεις, που απλοποιούν ένα μεγάλο μέρος 
από την επιβραδυντική και αποθαρρυντική γραφειοκρατία των ΕΛΚΕ. Ωστόσο, χωρίς 
καμία αιτιολόγηση, το Υπουργείο δεν φαίνεται να κινείται προς την κατεύθυνση της 
απεμπλοκής των ΕΛΚΕ από το δημόσιο λογιστικό. 

Συμπερασματικά, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας 
ανεξάρτητης Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, υποστηρίζει την αξιολόγηση των 
ΑΕΙ και τη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, συμμετέχει στον διάλογο, αλλά δεν αποδέχεται μείωση της 
χρηματοδότησης για κανένα ίδρυμα στο όνομα μιας αξιολόγησης που στοχεύει 
περισσότερο σε εντυπωσιασμούς. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                         Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τo ασφαλιστικό νομοσχέδιο 

26/2/2020 

Η κυβέρνηση, παρά τις προεκλογικές της εξαγγελίες για κατάργηση του “νόμου 

Κατρούγκαλου” (ν. 4387/2016), μειώσεις στα όρια ηλικίας που αυτός επέβαλε και 

αλλαγές στο σύστημα των επικουρικών συντάξεων, κατέθεσε νομοσχέδιο το οποίο 

κινείται στην ίδια γραμμή, διατηρεί τις τεράστιες περικοπές και αντιμετωπίζει 

αποσπασματικά τα μεγάλα προβλήματα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης της 

χώρας μας. Περιέχει κάποιες βελτιώσεις στις εισφορές (για μικρό αριθμό 

επωφελουμένων) και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΕΦΚΑ, αλλά δημιουργεί νέα 

προβλήματα καθώς εισάγει σύστημα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας για τους 

ελεύθερους επαγγελματίες. Λόγω της μειωμένης αξιοπιστίας του ασφαλιστικού μας 

συστήματος, είναι σχεδόν βέβαιο ότι όλοι θα επιλέγουν την χαμηλότερη κατηγορία 

για να εξοικονομούν χρήματα τα οποία θα κατευθύνονται στην ιδιωτική ασφάλιση. 

Με αυτόν τον τρόπο πλήττεται καίρια η ισότητα και η ανταποδοτικότητα: όλοι θα 

καταβάλλουν το ίδιο ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εισφοροδοτική τους 

ικανότητα, καταργώντας έτσι τα αναδιανεμητικά αποτελέσματα που το ασφαλιστικό 

σύστημα οφείλει να έχει. 

Οι καθηγητές των ΑΕΙ τα χρόνια της κρίσης έχουν υποστεί τεράστιες μειώσεις στις 

συντάξεις τους σε ποσοστό έως 58% σε σχέση με το επίπεδο που είχαν το 2009. Οι 

συντάξεις αυτές δεν ανταποκρίνονται ούτε στο έργο που προσέφεραν αλλά ούτε και 

στις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια τους εργασια-

κού τους βίου. Επιπλέον, όπως επισήμανε η ΠΟΣΔΕΠ σε Υπόμνημά της προς τον 

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (14/2/2020), τόσο το εισόδημα των 

πανεπιστημιακών καθηγητών όσο και οι συντάξεις τους πλήττονται από μία σειρά 

αδικιών σχετικά με τις εισφορές που έγιναν στις αναδρομικές αποδοχές 2015-16, την 

ασφάλιση ιδιότητας των Μηχανικών και των Νομικών, τον αναδρομικό καταλογισμό 

εισφορών ΕΦΚΑ για διδασκαλία στο ΕΑΠ και συγγραφικά δικαιώματα, ενώ το εισό-

δημα από τη διδασκαλία στο ΕΑΠ και τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν σε 

Νοσοκομεία του ΕΣΥ παραλόγως θεωρείται ως προερχόμενο από επιχειρηματική δρα-

στηριότητα και επιβαρύνεται με δυσανάλογες κρατήσεις. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ διεκδικεί έναν διαφορετικό ασφαλιστικό νόμο ο οποίος 

 να εξασφαλίζει  τον δημόσιο χαρακτήρα  της Κοινωνικής Ασφάλισης, της Υγείας και 

της Πρόνοιας και να κατοχυρώνει την ισότητα και την ανταποδοτικότητα των 

εισφορών των εργαζομένων 
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 να λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επαγγελματικών κατηγοριών 

όπως τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, τα οποία πραγματοποιούν μακροχρόνιες σπουδές και 

αργούν να ξεκινήσουν τον επαγγελματικό τους βίο 

 να υιοθετεί τις προτάσεις της ΠΟΣΔΕΠ για βελτίωση της βάσης υπολογισμού της 

κύριας σύνταξης, στην οποία περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων και η αναγνώριση 

πλασματικού χρόνου ασφάλισης για την περίοδο των διδακτορικών σπουδών, 

χωρίς τις ισχύουσες επιβαρύνσεις που καθιστούν απαγορευτική την αναγνώριση  

 να επανορθώνει όλες τις αδικίες που έχουν πλήξει το εισόδημα και τις συντάξεις 

των καθηγητών των ΑΕΙ από τις αλλεπάλληλες και αντιφατικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις των ασφαλιστικών εισφορών τα τελευταία χρόνια. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                 Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

7/3/2020 

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τον προπηλακισμό και την ομηρία καθηγητή από ομάδα φοιτητών στο ΑΠΘ 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ καταδικάζει τη χρήση βίας και καταγγέλλει ως βαρβαρότητα την 

ομηρία πανεπιστημιακού καθηγητή από ομάδα φοιτητών στο ΑΠΘ στις 6/3/2020, και δηλώ-

νει την αμέριστη συμπαράστασή του στον συνάδελφο. Στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής 

κοινότητας καμία διαφωνία για κανένα ζήτημα (όπως λ.χ. η αναμόρφωση ενός προγράμ-

ματος σπουδών!) δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε τέτοιες αντιακαδημαϊκές και παραβατικές 

πρακτικές, ούτε τις δικαιολογεί. Η ελευθερία του λόγου και η δημοκρατικότητα στη λήψη 

αποφάσεων διασφαλίζεται με τον σεβασμό των ακαδημαϊκών θεσμών και των προσώπων. 

Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά η διαπίστωση που διατυπωνόταν στην 

απόφαση του Δ.Σ. της 27ης/11/2019 ότι «ομάδες φοιτητών συμπεριφέρονται με εντελώς 

αντιακαδημαϊκό τρόπο: παρεμποδίζουν τη λειτουργία θεσμικών οργάνων, ασκούν λεκτική, 

ψυχολογική, κάποτε και σωματική βία, στοχοποιούν καθηγητές και προσπαθούν να επι-

βάλουν τις δικές τους θέσεις στη Σύγκλητο ή σε Συνελεύσεις Τμημάτων. Τελικά, υπονομεύουν 

την εκπαιδευτική διαδικασία και το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο δήθεν υπερασπίζονται 

από φανταστικούς συνήθως εχθρούς.» 

Τέτοιες ακραίες ενέργειες στρέφονται ευθέως κατά της ακαδημαϊκής και της ατομικής 

ελευθερίας και, όπως έχει φανεί, δεν αντιμετωπίζονται με ανοχή που εκλαμβάνεται σαν 

αδυναμία, αλλά μόνο με αποφασιστικές και ψύχραιμες κινήσεις αποκλιμάκωσης της έντασης 

αλλά και θεσμικής θωράκισης του πανεπιστημίου απέναντι στην παραβατικότητα. Η χρόνια 

απουσία σχετικών διατάξεων στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΑΠΘ, παρά τις έντονες πιέσεις 

μας για την ολοκλήρωσή του, επιτείνει την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών που έχουν 

συνέπειες μόνο για τα θύματά τους. Όσοι ασκούν, και μάλιστα ομαδικά και οργανωμένα, 

σωματική και ψυχολογική βία σε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας προσβάλλουν κάθε 

έννοια ακαδημαϊκού ήθους και, πέρα από την όποια ποινική απαξία των πράξεών τους, 

πρέπει να καταλάβουν ότι θέτουν εαυτούς εκτός της κοινότητας. Οι Κοσμητείες και οι 

Πρυτανικές αρχές οφείλουν να πράξουν τα δέοντα σε νομικό και θεσμικό επίπεδο για την 

προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης, της ακαδημαϊκότητας και της ασφάλειας των 

εργαζομένων καθηγητών στο ΑΠΘ. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                  Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/4/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την αναστολή συμβάσεων εργολαβικών υπαλλήλων 

Το καθεστώς των εργολαβιών στο ΑΠΘ αποτελεί ένα μακροχρόνιο και γνωστό πρόβλημα, 

το οποίο δεν φαίνεται να βρίσκει τη λύση του. Στις τωρινές συνθήκες της πανδημίας 

φάνηκαν άλλες επιπτώσεις που έχει στην ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

Στο ΑΠΘ η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής της σύμβασης έθεσε δεκάδες συμβα-

σιούχους υπαλλήλους προσωρινά εκτός υπηρεσίας. Ωστόσο, πέρα από την εξασφάλιση 

των εργασιακών δικαιωμάτων τους, (1) η απουσία από θέσεις εργασίας για διάστημα 45 

ημερών δεκάδων υπαλλήλων δημιουργεί προβλήματα δυσλειτουργίας και συσσώρευσης 

εκκρεμοτήτων στις υπηρεσίες τους, ειδικά σε υποστελεχωμένες μονάδες, οι οποίες ήδη 

πλήττονται από την κατ’ ανάγκην εκ περιτροπής εργασία των μονίμων υπαλλήλων. (2) Η 

απουσία εργαζομένων οι οποίοι, ορισμένοι επί πολλά χρόνια, καλύπτουν πάγιες ανάγκες 

φέρνει πάλι στο προσκήνιο την αναγκαιότητα μιας ορθολογικής, αξιολογημένης και 

μόνιμης κάλυψης διοικητικών θέσεων του ΑΠΘ. 

Περιμένουμε με το πλήρες άνοιγμα του Πανεπιστημίου τους συμβασιούχους υπαλλή-

λους, τους καθημερινούς συνεργάτες μας, στη θέση τους. Και όλοι θα επιδιώξουμε να 

μην συνεχιστεί η επισφάλεια της εργασιακής τους θέσης, που φαίνεται πιο έντονα στις 

τωρινές συνθήκες αλλά είναι διαρκής. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί τις Πρυτανικές Αρχές 

 να εξασφαλίσουν τη διοικητική λειτουργία του ΑΠΘ όσο διάστημα διαρκεί η 

αναστολή σύμβασης των δεκάδων υπαλλήλων 

 να μεριμνήσουν για την επαναφορά όλων των υπό αναστολή συμβασιούχων στις 

θέσεις εργασίας τους και 

 να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εύρεση μόνιμης λύσης που θα 

καλύπτει τα κενά των οργανικών θέσεων των διοικητικών και άλλων υπηρεσιών 

του ΑΠΘ. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                  Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/4/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για τριετή παράταση της υπηρεσίας μελών ΔΕΠ 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, όπως και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα, πληροφορήθηκε από 
ανακοίνωση ότι η Ε.Γ. της ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε και υπέβαλε στις 8/4/2020 στη Σύνοδο 
Πρυτάνεων επεξεργασμένη νομοθετικά πρόταση για την προαιρετική τριετή παράταση της 
θητείας των προς αφυπηρέτηση μελών ΔΕΠ. Στην ‘αιτιολογική έκθεση’ του προτεινόμενου 
άρθρου σε επικείμενο νόμο ως λόγος της ρύθμισης αναφέρεται η αντιμετώπιση των πολλών 
διδακτικών αναγκών των πανεπιστημιακών τμημάτων. Το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ θα 
παραμένει σε προσωποπαγή θέση, χωρίς δικαίωμα εξέλιξης ή παρουσίας του σε θέση αρχής 
και συλλογικού οργάνου αλλά με πλήρη μισθό, ενώ θα αποχωρεί μετά την ανάληψη 
καθηκόντων από το μέλος ΔΕΠ που θα έχει εκλεγεί στην οργανική θέση του. 

Ο ΕΣΔΕΠ, σε σειρά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ., αναγνωρίζει και διαρκώς 
τονίζει ότι η αυξανόμενη υποστελέχωση των πανεπιστημίων ως προς τα μέλη ΔΕΠ έχει 
οδηγήσει στην οριακή κάλυψη των διδακτικών αναγκών και ότι η μόνη ορθή και 
μακροπρόθεσμη λύση είναι η προκήρυξη νέων θέσεων καθηγητών. Επίσης αναγνωρίζει το 
πρόβλημα που δημιουργείται στα εκατοντάδες μέλη ΔΕΠ που συνταξιοδοτούνται, για τα 
οποία μπορεί να βρεθεί τρόπος, εφόσον επιθυμούν και κρίνεται αναγκαίο, να συνεχίζουν να 
προσφέρουν στα τμήματά τους υπό αξιοπρεπείς μισθολογικές συνθήκες και όχι πλέον αμισθί. 

Ωστόσο, διαφωνεί με την πρόταση της ΠΟΣΔΕΠ. Εκφράζει την ανησυχία του γιατί η πρόταση 
θεσπίζει δύο κατηγορίες μελών ΔΕΠ: ενιαίες ως προς τις μισθολογικές παροχές, αλλά 
διαφορετικές ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα –κάτι που είναι αμφίβολης 
νομιμότητας. 

Στη διαφαινόμενη ύφεση, η παραμονή με τριετή παράταση εκατοντάδων μελών ΔΕΠ, ενώ 
διατηρεί στα πανεπιστήμια έμπειρο και δοκιμασμένο προσωπικό, μπορεί να αποτελέσει 
δικαιολογία για την καθυστέρηση της προκήρυξης νέων θέσεων. Ήδη αυτή τη χρονιά η μόνη 
βέβαιη πηγή της αναγκαίας ανανέωσης του σώματος του ΔΕΠ ήταν οι προκηρύξεις των 
θέσεων των αφυπηρετησάντων συναδέλφων το 2019, αλλά ακόμη και σε αυτό υπάρχουν 
δυσκολίες. 

Η πρόταση να ξεκινά έγκαιρα, έως και δύο έτη νωρίτερα, η προκήρυξη μιας θέσης που 
πρόκειται να κενωθεί από αφυπηρέτηση και να αναλαμβάνει αμέσως καθήκοντα το 
καινούργιο μέλος ΔΕΠ είναι θετική, εάν μπορεί να νομοθετηθεί. 

Το Δ.Σ. θεωρεί ότι κεντρικό αίτημα και προτεραιότητα όλων μας είναι να δίνονται καινούργιες 
θέσεις ΔΕΠ στα πανεπιστήμια, βάσει ενός ορθολογικού και συμφωνημένου προγραμματισμού 
του κάθε πανεπιστημίου, ώστε να είναι δυνατή η στελεχιακή ανανέωση και η μακροπρόθεσμη 
ερευνητική ανάπτυξη, και να προκηρύσσονται αμέσως οι θέσεις των αφυπηρετησάντων. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                  Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/4/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ρυθμίσεις περί μετεγγραφών 

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των μετεγγραφέντων φοιτητών στα Tμήματα του ΑΠΘ έχει 
αυξηθεί δραματικά. Αυτό είναι συνέπεια τόσο της οικονομικής αδυναμίας της ελληνικής 
οικογένειας να συντηρήσει δεύτερο σπίτι, ως απόρροια της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης 
που πλήττει τη χώρα μας, όσο και της πανεπιστημιοποίησης των ΤΕΙ που είχε ως αποτέλεσμα 
την ίδρυση πολλών νέων τμημάτων που θεωρήθηκαν ομοειδή. 

Οι αιτίες αυτές, παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας το προηγούμενο καλοκαίρι 
για νομοθετική παρέμβαση στο θέμα των μετεγγραφών, έχουν ανεβάσει κατά τη φετινή χρονιά 
τον συνολικό αριθμό των φοιτητών σε πολλά Τμήματα του ΑΠΘ σε υψηλότατα και πρωτοφανή 
επίπεδα. Στο ΑΠΘ οι μετεγγραφές αγγίζουν τις 1.870 (πέρυσι ήταν 1.680), ενώ από τις ειδικές 
κατηγορίες εισακτέων (ασθενείς, αθλητές, αλλοδαποί, ομογενείς κ.ά.) θα προστεθούν άλλοι 740 
φοιτητές. Τελικά, στους εισακτέους του Ιδρύματος, που είχαν οριστεί από το Υπουργείο 
Παιδείας σε 6.554, θα προστεθούν άλλοι 2.610 φοιτητές από μετεγγραφές. 

Η υποστελέχωση των Τμημάτων, λόγω αφυπηρετήσεων πολλών μελών ΔΕΠ, καθώς και η 
ανεπαρκής χρηματοδότηση για την αναπλήρωση/συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού 
οδηγούν σε οριακές καταστάσεις την εκπαιδευτική λειτουργία των πολλών Τμημάτων. 

Επιπλέον, μετά την πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ παρατηρούνται φαινόμενα φοιτητών από 
Τμήματα με πολύ χαμηλές βάσεις να μετεγγράφονται σε αντίστοιχα ‘ομοειδή’ Τμήματα με πολύ 
υψηλότερες βάσεις εισαγωγής. Αυτό προκαλεί προφανή δυσλειτουργία στην εκπαιδευτική 
διαδικασία και ταυτόχρονα ενισχύει το αίσθημα της αδικίας που νιώθει η μεγάλη μερίδα των 
φοιτητών που εισήχθηκαν στα υψηλόβαθμα Τμήματα με την αξία τους. 

Οι πανεπιστημιακοί βιώνουμε και οι ίδιοι τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και κατανοούμε 
την πίεση που δημιουργούν για τις μετεγγραφές, ωστόσο το υπάρχον καθεστώς των 
μετεγγραφών πρέπει να καταργηθεί. Οι μετεγγραφές δεν μπορεί να αποτελούν μονίμως 
ευκαιρία για άσκηση ανέξοδης κοινωνικής πολιτικής που αποβαίνει εις βάρος της λειτουργίας 
των πανεπιστημίων, ιδίως των κεντρικών. 

Ως ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητάμε: 

 Τη δυνατότητα καθορισμού του αριθμού των εισακτέων αποκλειστικά από τα 
πανεπιστήμια, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους για παροχή υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης. 

 Τον δραστικό περιορισμό του θεσμού των μετεγγραφών (α) στις περιπτώσεις φοιτητών με 
σοβαρά θέματα υγείας και (β) σε ένα μικρό ποσοστό, όχι πάνω από 5%, με αυστηρά 
οικονομικά κριτήρια ως προς τους φοιτητές και με θέσπιση ακαδημαϊκών κριτηρίων ως 
προς τις μετακινήσεις μεταξύ ομοειδών τμημάτων. 

 Να αναλάβει η Πολιτεία τη διπλή ευθύνη της (α) προς τα πανεπιστήμια, αυξάνοντας το 
διδακτικό προσωπικό, και (β) προς τους οικονομικά ασθενέστερους φοιτητές και τις 
οικογένειές τους, ενισχύοντας τις εστίες και λέσχες των πανεπιστημίων, ώστε να παρέχουν 
στέγαση και σίτιση σε όλους τους φοιτητές που έχουν πραγματική ανάγκη. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                  Αγγελική Ζιάκα 
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Α.Π.Θ. 

16/4/2020 

Ψήφισμα αλληλεγγύης του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ 

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) ΑΠΘ τη δύσκολη αυτή περίοδο 
για τη χώρα μας που μαστίζεται από την παγκόσμια λαίλαπα του COVID-19 ευχαριστεί θερμά και 
στηρίζει τους ιατρούς, εθελοντές φοιτητές και όλο το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό 
του ΕΣΥ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτού του αόρατου “πολέμου” με τη νόσο. Με 
αυταπάρνηση και αυτοθυσία δίνουν τη μάχη για την υγεία και τη ζωή και αποτελούν φωτεινό 
παράδειγμα για το τι σημαίνει επιστήμονας στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου. Οι 
υγειονομικοί, με το έργο και τη στάση τους αυτές τις δύσκολες ώρες, αναδεικνύουν τα μεγάλα 
προβλήματα και τις διαχρονικές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας και διεκδικούν την 
άμεση ενίσχυσή του τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Στηρίζουμε 
τον αγώνα τους τώρα και θα είμαστε κοντά τους και στο μέλλον για την υπεράσπιση της 
δημόσιας υγείας. 

Μαζί με το προσωπικό των νοσοκομείων και οι εργαζόμενοι στα σούπερ-μάρκετ, στα φαρμακεία, 
στην καθαριότητα, στις μεταφορές και τις κατ’ οίκον διανομές, στις τηλεπικοινωνίες, στην 
ενέργεια κ.α. δίνουν τη δική τους σκληρή μάχη, αντιμέτωποι όχι μόνον με τον κίνδυνο της νόσου 
αλλά και με όλα τα χρόνια εργασιακά τους προβλήματα. Αυτή την περίοδο αποδεικνύεται 
περίτρανα και στην πράξη ότι οι εργαζόμενοι με τη δουλειά τους είναι εκείνοι που κρατούν όρθια 
την κοινωνία, γεγονός που δεν πρέπει να ξεχνιέται στις συνθήκες της «κανονικότητας». 

Στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών μας, των 
υποψηφίων διδακτόρων, των συναδέλφων μας. Με κάθε τρόπο, εκφράζουμε έμπρακτα την 
αλληλεγγύη μας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές 
τους. Αξιοποιούμε όλες τις πρόσφορες μορφές για να επικοινωνούμε σταθερά με τους φοιτητές 
και τους συνεργάτες μας. Τροφοδοτούμε με ποιοτικό, δημιουργικό περιεχόμενο τη δύσκολη 
καθημερινότητά τους. Συμβάλλουμε χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας 
ώστε να μη χάσουν την επαφή με τις σπουδές τους, γνωρίζοντας βέβαια ότι οι εξ αποστάσεως 
διαδικασίες επ’ ουδενί μπορούν να υποκαταστήσουν το μάθημά μας. Διεκδικούμε από την 
κυβέρνηση να εξασφαλίσει τάχιστα την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών και συναδέλφων 
στην αξιοποίηση των πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων. 

Συμβάλλουμε με την επιστημονική μας εργασία ώστε να «σπάσουν» τα τείχη της απομόνωσης, 
να αναδειχθούν με σύγχρονους όρους οι αξίες της συλλογικότητας, της κοινωνικότητας και της 
αλληλεγγύης. Σε αυτή τη μάχη για την υπεράσπιση της υγείας, της ζωής και της συνέχισης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, είμαστε παρόντες και παρούσες. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους 
φοιτητές και τους συναδέλφους μας. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                  Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

11/5/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, ότι το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», το 

οποίο τέθηκε σε διαβούλευση και πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή εν μέσω πανδημίας, 

δεν βασίστηκε σε διάλογο με τους ενδιαφερόμενους φορείς και δεν εντάσσεται σε μια 

μακρόπνοη, ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική για καμιά εκπαιδευτική βαθμίδα. 

Σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν διαφαίνεται κάποιος στρατηγικός 

σχεδιασμός ούτε επιχειρείται η θεραπεία των προβλημάτων που προκάλεσε η βιαστική 

και χαώδης πανεπιστημιοποίηση των ΤΕΙ. Οι προεκλογικές εξαγγελίες για ένα ορθολογι-

κότερο και αντίστοιχο με τις σημερινές ανάγκες σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ δεν φαίνο-

νται πουθενά, ενώ το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο –το οποίο όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις 

το οραματίστηκαν και καμία δεν φαίνεται να το πραγματοποιεί– θα καταντήσει όνειρο 

θερινής νυκτός. Το παρόν νομοσχέδιο, το τρίτο στη σειρά με τεχνικές και ουσιαστικές 

παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ, δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας για 

μία συστηματική αντιμετώπιση των προβλημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

στόχευσή του είναι αποσπασματική και ορισμένες νέες ρυθμίσεις (όπως τα ξενόγλωσσα 

προγράμματα σπουδών) προκαλούν ερωτηματικά γιατί έπρεπε να κατατεθούν εσπευ-

σμένα και χωρίς μελέτη, στην τωρινή διεθνή συγκυρία της πανδημίας. 

1) Εκλογή Πρυτανικών Αρχών: Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ συμφωνεί επί της αρχής με την αλλαγή 

της διαδικασίας εκλογής πρυτάνεων και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωστόσο τα ζητή-

ματα αυτά θα έπρεπε να εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο διοικητικής αναμόρφω-

σης των ΑΕΙ το οποίο θα έβαζε τα θεμέλια για να συνταχθούν επιτέλους σύγχρονοι 

κανονισμοί λειτουργίας των Ιδρυμάτων. 

2) Ρυθμίσεις περί μετεγγραφών: Ο ρυθμίσεις που προτείνονται στο σχέδιο νόμου για τις 

μετεγγραφές δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. Πρόσφατα το ΔΣ τοποθετήθηκε πάνω στο 

θέμα αυτό ζητώντας δραστική μείωση των μετεγγραφών και αύξηση των κονδυλίων για 

τη στέγαση και σίτιση των φοιτητών που έχουν ανάγκη στα ιδρύματα που εισέρχονται. 

3) Ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών (ΞΠΣ): Υποστηρίζουμε τη λειτουργία 

προπτυχιακών ΞΠΣ, αλλά διαφωνούμε με το μοντέλο του περιορισμένου ακαδημαϊκού 

ελέγχου που εισάγει το νομοσχέδιο, αντίστοιχο με τη λειτουργία μεταπτυχιακών προ-

γραμμάτων σπουδών. Με τις ρυθμίσεις αυτές εισάγονται χωρίς διάλογο στο σύστημα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ουσιώδεις καινοτομίες που εγκαθιστούν ένα δεύτερο 
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παράλληλο σύστημα σπουδών και πτυχίων. Το νέο ξενόγλωσσο σύστημα απειλεί τα 

ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά του πρώτου, καθώς θα λειτουργεί έξω από τις βασικές 

ακαδημαϊκές δομές και με κυρίαρχο το οικονομικό κίνητρο. Αναπάντητα είναι τα 

ζητήματα της ποιότητας των τριετών σπουδών και των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών 

δικαιωμάτων που θα παρέχουν, όπως και οι επιπλοκές της φοίτησης πολιτών της ΕΕ πλην 

Ελλήνων. Για όλους αυτούς τους λόγους, ζητούμε να αποσυρθούν οι διατάξεις για τα 

προπτυχιακά ΞΠΣ και να συζητηθεί το θέμα στην ορθή νομική και ακαδημαϊκή του βάση. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                  Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

13/5/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου και τις εξετάσεις 

To ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, ύστερα από την ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου ΑΠΘ για τη διενέργεια 

αποκλειστικά διαδικτυακών εξετάσεων, επειδή η υγεία και η ασφάλεια όλων μας αποτελεί 

πρώτη προτεραιότητα, επισημαίνει πρωτίστως ότι η διά ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατά-

στατη και ότι η επιστροφή τον Σεπτέμβριο, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, 

στη φυσική παρουσία δασκάλων και φοιτητών, τόσο στα μαθήματα όσο και στις εξετάσεις, 

αποτελεί μονόδρομο. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή αξιοπρέπεια και η ποιότητα χωρίς εκπτώσεις και 

διαδικασίες που υπονομεύουν το κύρος του Ιδρύματος, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από τις Πρυτα-

νικές αρχές να πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο στην όλως εξαιρετική συνθήκη της εξεταστικής 

του Ιουνίου και συγκεκριμένα: 

- να πολλαπλασιαστούν οι ασφαλιστικές δικλείδες για το αδιάβλητο των εξετάσεων και την 

ταυτοπροσωπία φοιτητών και φοιτητριών 

- να ελεγχθεί η αντοχή των ηλεκτρονικών συστημάτων και να διερευνηθεί η δυνατότητα ενός 

κεντρικού προγραμματισμού εξετάσεων ώστε να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν, ισόρροπη 

κατανομή πολυπληθών ακροατηρίων 

- να δοθεί η ασφαλής δυνατότητα σε όσα εργαστηριακά μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια 

κ.λπ., στα οποία είτε η ολοκλήρωσή τους κρίνεται επισφαλής είτε η φυσική παρουσία 

θεωρείται εξόχως απαραίτητη, να περατωθούν στο χρονικό διάστημα που θα προσδιορί-

σουν τα ίδια τα Τμήματα 

- να λειτουργήσουν αμέσως, με την υπογράμμιση του δανειστικού χαρακτήρα, οι Βιβλιοθήκες 

και τα Σπουδαστήρια των Τμημάτων με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ύστερα 

από ηλεκτρονική αλληλογραφία των ενδιαφερομένων με τους υπεύθυνους βιβλιοθηκονό-

μους για την εξυπηρέτηση ερευνητικών αναγκών (απαραίτητων και για τις εξετάσεις) των 

διδασκόντων, των υποψηφίων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών 

- να δοθεί στους διδάσκοντες κάθε αναγκαία βοήθεια (τεχνική υποστήριξη, λήψη μέτρων 

υγιεινής) για την εργασία τους στον χώρο του πανεπιστημίου και 

- να ληφθεί κάθε κατάλληλη μέριμνα ώστε όλοι οι φοιτητές να έχουν τη δυνατότητα για 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία και εξετάσεις). 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εκτιμά ότι η ομόθυμη, υπεύθυνη και δύσκολη προσπάθεια της πανεπιστη-

μιακής κοινότητας προσβλέπει, σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες, στην ολοκλήρωση του εξαμή-

νου και τη διεξαγωγή των εξετάσεων, και εκφράζει την αλληλεγγύη του στους φοιτητές και τους 

συναδέλφους μας. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

6/6/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας  και για τη λειτουργία του Α.Π.Θ. 

Το νομοσχέδιο του Υπουργείο Παιδείας 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Παιδεία επαναλαμβάνει 

την από 11/5/2020 απόφασή του, καθότι ελάχιστα έχουν αλλάξει από το κείμενο που είχε τεθεί 

σε διαβούλευση. 

Eπισημαίνει ότι δεν έγιναν αποδεκτές από την Κυβέρνηση επιφυλάξεις και προτάσεις 

της πανεπιστημιακής κοινότητας (α) για τη δραστική μείωση του αριθμού των μετεγγραφών και 

παράλληλα μέτρα στήριξης των φοιτητών (σίτιση και στέγαση) και (β) για την ορθή νομική και 

ακαδημαϊκή βάση των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων. 

Τονίζει, τέλος, ότι οι ως τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις για τα πανεπιστήμια αφορούν 

μεμονωμένα ζητήματα, κυρίως διοικητικού χαρακτήρα, και δεν εντάσσονται σε κάποια 

μακρόπνοη, ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πολιτική. 

ΑΠΘ: εκπαιδευτική λειτουργία, βιβλιοθήκες και καθημερινότητα 

(1) Ολοκλήρωση εαρινού εξαμήνου: Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εκτιμά πως η ομόφωνη απόφαση της 

Συγκλήτου ΑΠΘ για τη διενέργεια διαδικτυακών εξετάσεων που ελήφθη με τα δεδομένα του 

προηγούμενου μήνα έχει αρχίσει πλέον να εφαρμόζεται. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

ακαδημαϊκή αξιοπρέπεια και η ποιότητα στις διαδικασίες αξιολόγησης, ζητά και πάλι από τις 

πρυτανικές αρχές να πράξουν ό,τι είναι απαραίτητο: ειδικά να πολλαπλασιαστούν οι 

ασφαλιστικές δικλείδες για το αδιάβλητο των εξετάσεων και την ταυτοπροσωπία φοιτητών και 

φοιτητριών, και να ληφθεί κάθε κατάλληλη μέριμνα για την αξιολόγηση και των λίγων φοιτητών 

που δήλωσαν ότι δεν έχουν δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ηλεκτρονικές εξετάσεις. 

Οι καθηγητές του Α.Π.Θ. με την εγρήγορση και τις προσπάθειές τους στάθηκαν δίπλα, 

αν και εξ αποστάσεως, στους φοιτητές τους και όλοι μαζί ολοκληρώνουμε ένα από τα πιο 

δύσκολα και παράδοξα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Πανεπιστήμιό μας οφείλει να προγραμματίσει 

το γρηγορότερο τα αναγκαία μέτρα για την πλήρη λειτουργία του από τον Σεπτέμβριο και να 

ζητήσει από την πολιτεία σχετική έκτακτη οικονομική ενίσχυση. 

(2) Λειτουργία βιβλιοθηκών: Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ παρατηρεί ότι, παρά το κοινό αίτημα καθηγητών 

και φοιτητών, τίποτε δεν έχει αλλάξει ακόμη ως προς τη λειτουργία των βιβλιοθηκών του ΑΠΘ 

από την προηγούμενη απόφασή του (11/5). Η καθυστέρηση αυτή παρατείνει χωρίς λόγο τις 

επιπτώσεις στην έρευνα και στην προετοιμασία των φοιτητών για τις εξετάσεις. Όταν όλες οι 

δημόσιες υπηρεσίες τίθενται σε πλήρη λειτουργία, ειδικά μάλιστα οι δημόσιες αλλά και 

πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες λειτουργούν ήδη δανειστικά, δεν υπάρχει κανένας τυπικός ή 

ουσιαστικός λόγος να μένουν κλειστές οι βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. Η απόφαση για τη δανειστική 
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λειτουργία τους, η οποία να προβλέπει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και το 

πρωτόκολλο εξυπηρέτησης των χρηστών, έπρεπε να είχε ήδη εκδοθεί. 

(3) Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ παρατηρεί πως η έκτακτη κατάσταση της πανδημίας και των αυστηρών 

μέτρων οδήγησε, ίσως αναπόφευκτα, σε μερική έως και πλήρη αναστολή αρκετών λειτουργιών 

του Α.Π.Θ., το οποίο, όσο εξαρτιόταν από το ίδιο, διαφύλαξε την υγεία εργαζομένων και 

φοιτητών. Τώρα, το Α.Π.Θ., η διοίκηση πρωτίστως και όλοι μας έχουμε χρέος να επανέλθουμε 

σε μια νέα κανονικότητα, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η δική μας φυσική παρουσία, 

και των φοιτητών μας, στους οικείους μας χώρους. Η πανεπιστημιούπολη δεν μπορεί να 

παραμένει έρημη, όταν η υπόλοιπη κοινωνία βηματίζει, έστω και όχι πάντα προσεκτικά. Οι 

συνθήκες είναι δύσκολες και απαιτούν τη λήψη από τις πρυτανικές και τις λοιπές διοικητικές 

αρχές όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας. Πρέπει να δοθεί και στους διδάσκοντες κάθε 

αναγκαία βοήθεια (τεχνική υποστήριξη, λήψη μέτρων υγιεινής) για την εργασία τους στον χώρο 

του πανεπιστημίου, ώστε όλοι και όλες να ενθαρρυνθούμε να επιστρέψουμε και να 

αποκατασταθεί η πανεπιστημιακή ζωή και να ζωντανέψει επιτέλους το Α.Π.Θ. ως αυτό που 

είναι, χώρος κοινής ζωής, έρευνας και διδασκαλίας. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Ζωγραφίδης 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

10/9/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τη λειτουργία του Α.Π.Θ. στο χειμερινό εξάμηνο 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, επανερχόμενο στις αποφάσεις του από τον Μάιο και τον Ιούνιο και αποτιμώντας 

το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου, τονίζει τα 

εξής. 

Η πανεπιστημιακή κοινότητα προσπάθησε και ανταποκρίθηκε όσο καλύτερα μπορούσε στο πρώτο 

κύμα της πανδημίας και στο σχεδόν καθολικό κλείσιμο του ΑΠΘ. Οι καθηγητές και το πανεπιστήμιο 

–χωρίς κάποια εξωτερική αρωγή και παρά τα πολλά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

(ειδικά στις εξετάσεις)– ολοκλήρωσαν με τις μικρότερες δυνατές απώλειες το εαρινό εξάμηνο, εξ 

αποστάσεως αναγκαστικά αλλά έστω κι έτσι δίπλα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας. 

Από τον Μάιο είχαμε τονίσει ότι η διά ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη και ότι η επιστροφή 

τον Σεπτέμβριο, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν, στη φυσική παρουσία καθηγη-

τών και φοιτητών, τόσο στα μαθήματα όσο και στις εξετάσεις, αποτελεί μονόδρομο. Και πριν από 

τις εξετάσεις του Ιουνίου τονίσαμε ότι η διοίκηση πρωτίστως και όλοι μας έχουμε χρέος να επανέλ-

θουμε σε μια νέα κανονικότητα, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας είναι η δική μας φυσική παρου-

σία, και των φοιτητών μας, στους οικείους μας χώρους. Η πανεπιστημιούπολη δεν μπορεί να παρα-

μένει έρημη, όταν η υπόλοιπη κοινωνία βηματίζει, έστω και όχι πάντα προσεκτικά. Οι συνθήκες 

είναι δύσκολες και απαιτούν τη λήψη από τις πρυτανικές και τις λοιπές διοικητικές αρχές όλων των 

αναγκαίων μέτρων προστασίας. Πρέπει να δοθεί και στους διδάσκοντες κάθε αναγκαία βοήθεια 

(τεχνική υποστήριξη, λήψη μέτρων υγιεινής) για την εργασία τους στον χώρο του πανεπιστημίου, 

ώστε όλοι και όλες να ενθαρρυνθούμε να επιστρέψουμε και να αποκατασταθεί η πανεπιστημιακή 

ζωή και να ζωντανέψει επιτέλους το Α.Π.Θ. ως αυτό που είναι, χώρος κοινής ζωής, έρευνας και 

διδασκαλίας. 

Τι έγινε από αυτά στο διάστημα που μεσολάβησε; Το ΑΠΘ έχει ήδη ανοίξει, εκατοντάδες διδάσκο-

ντες και λοιπό προσωπικό εργαζόμαστε στους χώρους του πολλοί από τους οποίους δεν είναι 

κατάλληλοι από υγειονομική άποψη ούτε υπό κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον στις συνθήκες της 

πανδημίας που ζούμε! Όμως η παράταση αυτής της κατάστασης ενός πανεπιστημίου απονευρωμέ-

νου από τις ζωντανές λειτουργίες του φοβόμαστε ότι μπορεί να οδηγήσει στην απονέκρωσή του. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι οι καθηγητές κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το ΑΠΘ ανοιχτό, 

στην έρευνα και τη διδασκαλία. Όλοι μας συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, με ατομική ευθύνη και 

φιλότιμο. Ωστόσο, για να τεθεί σε πραγματική «πλήρη λειτουργία» το ΑΠΘ απαιτείται προετοιμα-

σία, έστω και την τελευταία στιγμή, από όλους τους αρμόδιους στην πανεπιστημιακή κοινότητα και 

έμπρακτη οικονομική στήριξη από την Πολιτεία των μέτρων που θα λάβει το Πανεπιστήμιο. 

Μία σειρά μέτρων πρέπει να ληφθούν αμέσως, υπό την εποπτεία του ίδιου του ΑΠΘ και με τη 

χρηματοδότηση της Κυβέρνησης. Τώρα για τις εξετάσεις, τον Οκτώβριο για τη διδασκαλία των 

μαθημάτων: 
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- μέτρα υγιεινής στις αίθουσες και υγειονομικό υλικό που θα παρέχεται (από την Πολιτεία) 

δωρεάν σε φοιτητές και διδάσκοντες (μάσκες, γάντια, αλκοολούχα απολυμαντικά διαλύματα 

στις εισόδους των Σχολών και σε κάθε όροφο), κατ’ αναλογία με την αντίστοιχη κίνηση στα 

σχολεία 

- αξιοποίηση ως κέντρων εξέτασης και διδασκαλίας όλων των διαθέσιμων αιθουσών και χώρων, 

μετά από διαμόρφωση και εξοπλισμό τους, ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις 

μεταξύ των φοιτητών 

- εντατική και ειδική καθαριότητα και απολύμανση σε κάθε χώρο του ΑΠΘ (αίθουσες, εργαστή-

ρια, γραφεία, κοινόχρηστους χώρους), με αύξηση των απασχολούμενων στην καθαριότητα 

- συντήρηση των συσκευών εξαερισμού και κλιματισμού, ειδικά στις αίθουσες διδασκαλίας, τα 

εργαστήρια και τα γραφεία 

- έλεγχος και πιστοποίηση από την τεχνική υπηρεσία και τις Κοσμητείες της καταλληλότητας 

αιθουσών και εργαστηρίων για τη διεξαγωγή διά ζώσης μαθημάτων και αυστηρή εφαρμογή 

υγειονομικού πρωτοκόλλου για ασφαλή διδασκαλία 

- ειδική μέριμνα για την ασφαλή λειτουργία των βιβλιοθηκών με συγκεκριμένο υγειονομικό 

πρωτόκολλο 

- ειδική μέριμνα και εξαίρεση από τις διά ζώσης εξετάσεις και τα μαθήματα μελών ΔΕΠ και 

προσωπικού που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες 

- εναλλακτική εξέταση (π.χ. προφορική μέσω τηλεδιάσκεψης) και διδασκαλία σε φοιτητές που 

ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες και δεν μπορούν να προσέρχονται σε διά ζώσης μαθήματα 

- ενίσχυση του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ, όχι με πρόσκαιρες συμβάσεις 

έργου για διδασκαλία από διάφορες κατηγορίες εργαζομένων, αλλά με την αναπλήρωση των 

εκατοντάδων θέσεων καθηγητών που αφυπηρέτησαν τα τελευταία χρόνια. 

Όλοι θεωρούμε αναντικατάστατη τη διά ζώσης διδασκαλία και συνεργασία μας με τους φοιτητές, 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Όμως, στις παρούσες συνθήκες, ένα μεγάλο, ίσως το μεγαλύ-

τερο, μέρος των συναδέλφων είναι ευλόγως διστακτικό σε αυτή τη μορφή διδασκαλίας, όσο νιώθει 

ότι δεν λαμβάνονται όλα τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων και 

των φοιτητών –ειδικά καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης. 

Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του ΑΠΘ μείναμε μέσα εργαζόμενοι και, με τη σωστή προετοιμα-

σία (που δεν εξαρτάται μόνο από εμάς) και την καλή συνεργασία όλων των μελών της πανεπιστη-

μιακής κοινότητας, δίπλα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας, θα προσπαθήσουμε να παρά-

σχουμε μια ασφαλή εκπαιδευτική διαδικασία. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

Γιώργος Ζωγραφίδης 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

6/10/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Ανακοίνωση εν αναμονή της απόφασης στη δίκη της Χρυσής Αυγή 

Σε αναμονή της αυριανής, 7ης Οκτωβρίου 2020, απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κα-

κουργημάτων για τη δίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής με την κατηγορία 

της  εγκληματικής οργάνωσης, ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ με όλους τους δημοκρατικούς 

πολίτες που προσδοκούν την καταδίκη των μελών αυτής της εγκληματικής οργάνωσης και 

των απεχθών πράξεών τους. 

H απάνθρωπη και μισαλλόδοξη κοσμοθεωρία των νεοναζιστών δεν είναι αναίμακτη. Από 

την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι οργανωμένα και συντονισμένα από την κεντρική 

ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης τελέστηκαν δολοφονίες και άλλα κακουργήματα από 

πολυπρόσωπες ομάδες κρούσης, μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής. Με πιο τραγικές τις 

δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν. 

Η πολιτική και οικονομική κρίση συνέβαλε ώστε ο νεοναζισμός να εισέλθει ως κόμμα στο 

ελληνικό κοινοβούλιο ενισχύοντας το φασιστικό λόγο και τη δολοφονική δράση του, δηλη-

τηριάζοντας παράλληλα την κοινωνία με τον μισανθρωπισμό του. Όλες οι δημοκρατικές 

πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις οφείλουν να (συν)εργαστούν για να αντιμετωπίσουν τις 

βασικές αιτίες που σπρώχνουν μερίδα των συμπολιτών μας στην υιοθέτηση ή στην ανοχή 

του απάνθρωπου και παράλογου προσώπου του φασισμού. 

Μετά από 5,5 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας, η 7η Οκτωβρίου 2020 θα καταγραφεί ως 

ένα ορόσημο για τη δικαιοσύνη και ως μια ιστορική μέρα για τη δημοκρατία, που ξεπερνά 

τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας. Αύριο όλη η Ευρώπη θα έχει στραμμένο το βλέμμα της σε 

εμάς. Μια καταδικαστική απόφαση θα αποτελέσει παράδειγμα  και για άλλες χώρες που 

αντιμετωπίζουν ανάλογα φαινόμενα νεοναζιστικής δολοφονικής δράσης και ένα ισχυρό μή-

νυμα προς την κοινωνία, ότι οι δικαστές προστατεύουν την αξία του ανθρώπου και την δη-

μοκρατική νομιμότητα. 

«Ποτέ ξανά φασισμός, ποτέ ξανά ναζισμός». 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

5/11/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τη λειτουργία του ΑΠΘ στην πανδημία 

Ο Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) ΑΠΘ εκφράζει την έντονη 

ανησυχία του για την έξαρση της πανδημίας στην πόλη μας. Επισημαίνει πως η κατάσταση 

στην οποία έχουν περιέλθει τα δημόσια νοσοκομεία σήμερα, με ελάχιστες κλίνες να απομέ-

νουν για νοσηλεία των  ασθενών με covid-19, αποδεικνύει πως δεν λήφθηκαν τα απαραίτη-

τα μέτρα όλη την προηγούμενη περίοδο και δεν εισακούστηκαν οι φορείς των υγειονομι-

κών και των λοιπών εργαζομένων για γενναία ενίσχυση του ΕΣΥ εν όψει του δεύτερου κύ-

ματος. Διαμαρτύρεται για την περιστολή περίθαλψης των λοιπών νοσημάτων και την ανα-

στολή μεγάλου μέρους των προγραμματισμένων επεμβάσεων. Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ αισθάνεται 

την ανάγκη να επαναλάβει τις θερμές του ευχαριστίες  στους ιατρούς, εθελοντές φοιτητές 

και όλο το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του ΕΣΥ που βρίσκονται, εδώ και οκτώ 

μήνες, στην πρώτη γραμμή αυτού του αόρατου “πολέμου” με τη νόσο και, τώρα περισσό-

τερο από ποτέ, να ενώσει τη φωνή του με το ιατρικό προσωπικό πρωτίστως αλλά και με ό-

λους τους πολίτες της χώρας για γενναία ενίσχυσή του τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο 

και σε υλικοτεχνική υποδομή. 

Ταυτόχρονα εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την ολιγωρία της κυβέρνησης να ενισχύ-

σει σημαντικά τον στόλο και τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, όπου αναγκάζονται 

να συνωστίζονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών. Ούτε όμως ενίσχυσε το 

διδακτικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων έτσι ώστε να κρατούνται οι 

αναγκαίες αποστάσεις μεταξύ των μαθητών και να εξασφαλίζεται η καθαριότητα και η α-

πολύμανση. Είμαστε πεπεισμένοι πως κανένα μέτρο δεν θα αποδώσει και η πανδημία θα 

συνεχίζει να καλπάζει, εάν παραμεληθούν αυτοί οι τομείς 

Σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ αισθανόμαστε υποχρεωμένοι απέναντι 

στην κοινωνία να επισημάνουμε πως η παρατεταμένη τηλεκπαίδευση και τηλεεργασία, α-

ναγκαία οπωσδήποτε στην παρούσα φάση, δεν είναι χωρίς συνέπειες για την ποιότητα της 

μόρφωσης που λαμβάνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αλλά και για την ομαλή διεξαγωγή 

της έρευνας στο μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο έχει ερημώσει, οι 

πρωτοετείς φοιτητές δεν μπορούν να το γνωρίσουν στην πραγματικότητα και μία σειρά από 

πολιτιστικές και συνδικαλιστικές δραστηριότητες που αποτελούν σημαντικό μέρος της κοι-

νωνικής ακαδημαϊκής ζωής έχουν ατονήσει. Επιπλέον, επισημαίνουμε ελλείψεις στην ενη-

μέρωση, εκ μέρους των πρυτανικών αρχών, για την επιδημιολογική κατάσταση στο ΑΠΘ, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ανασφάλεια και φόβος. 
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Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές στεκόμαστε αποφασιστικά στο πλευρό των προπτυχιακών 

και μεταπτυχιακών φοιτητών μας, των υποψηφίων διδακτόρων, των συναδέλφων μας. Με 

κάθε τρόπο εκφράζουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας στα προβλήματα που αντιμετωπί-

ζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Συμβάλλουμε με την επιστημονική μας εργασία ώστε 

να “σπάσουν” τα τείχη της απομόνωσης, να αναδειχθούν με σύγχρονους όρους οι αξίες της 

συλλογικότητας, της κοινωνικότητας και της αλληλεγγύης. Σε αυτή τη μάχη για την υπερά-

σπιση της υγείας, της ζωής και της συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είμαστε πα-

ρόντες και παρούσες. 

Διεκδικούμε από την κυβέρνηση: 

- Να ενισχύσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των φοιτητών στην αξιοποίηση των πρόσφο-

ρων ηλεκτρονικών μέσων. 

- Να εξασφαλίσει τους αναγκαίους πόρους σε χώρους και προσωπικό έτσι ώστε, μετά 

την καραντίνα, να λειτουργήσουν όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης απρόσκοπτα και 

με ασφάλεια. Τούτο σημαίνει λιγότεροι μαθητές στην τάξη, περισσότερες αίθουσες, 

περισσότεροι διδάσκοντες και προσωπικό καθαριότητας. 

- Να ενισχύσει τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες με την απαραίτητη επιχορήγηση. 

- Να εντάξει τα τεστ του covid-19 στη συνταγογράφηση του ΕΟΔΥ/ΕΟΠΥΥ ώστε να στα-

ματήσει η κερδοσκοπία των ιδιωτικών εργαστηρίων και η οικονομική αιμορραγία των 

πολιτών. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

5/11/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση των πανεπιστημίων 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ εκφράζει τη διαρκή και έντονη ανησυχία του για τα προβλήματα λει-

τουργίας των πανεπιστημίων ως αποτέλεσμα της δραματικής οικονομικής κατάστασης στην 

οποία αυτά έχουν περιέλθει την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα για το ΑΠΘ η χρηματοδότη-

ση αδυνατεί να καλύψει ακόμη και αυτές τις ανελαστικές δαπάνες που αφορούν στη λει-

τουργία, στη συντήρηση των υποδομών και του εξοπλισμού του· παράλληλα, η υποστελέ-

χωση λόγω μείωσης του προσωπικού και μη αναπλήρωσής του προκαλεί σημαντικά προ-

βλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στη διοικητική λειτουργία του ιδρύματος. 

Ο ισχνότατος τακτικός προϋπολογισμός των 12,5 εκατομμυρίων (από τα 45 του 2009) δεν 

επαρκεί για να καλυφθούν ούτε καν οι βασικές λειτουργικές ανάγκες ενός τεράστιου οργα-

νισμού όπως το ΑΠΘ. Οι δύο λύσεις που προκρίνονται από το Υπουργείο κινούνται προς 

λανθασμένη κατεύθυνση: (1) Η περικοπή του ήδη πενιχρού και ανεπαρκούς προϋπολογι-

σμού στο 80% και η απόδοση ενός “πρόσθετου” 20% ως επιβράβευση ουσιαστικά σημαίνει 

την περαιτέρω απόσυρση του κράτους από την υποχρέωσή του να στηρίζει τη βασική, εκ-

παιδευτική και ερευνητική λειτουργία των πανεπιστημίων, εκφυλίζοντας την ίδια την έν-

νοια του κινήτρου και της αριστείας. (2) Η προτροπή ή και θεσμική υποχρέωση να αξιοποι-

ήσει το πανεπιστήμιο τους ιδίους πόρους (από τα ερευνητικά προγράμματα) για να καλύ-

ψει τις στοιχειώδεις λειτουργικές του ανάγκες αφενός υπονομεύει την απαραίτητη για τη 

χώρα μας ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας  και αφετέρου της στερεί μεγά-

λο μέρος τέτοιων πόρων. 

Η υποστελέχωση του ΑΠΘ σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (αλλά και σε όλες τις κα-

τηγορίες του προσωπικού) είναι παραπάνω από εμφανής στην καθημερινή λειτουργία του, 

την εκπαιδευτική, την ερευνητική και τη διοικητική.  Το ΑΠΘ έχει χάσει από το 2010 περί-

που 1.000 θέσεις ΔΕΠ (κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων) από τις οποίες αναπληρώθηκαν οι 

μισές, και από τις 1.600 θέσεις που έχει τώρα προβλέπεται τα επόμενα πέντε χρόνια να χά-

σει άλλες 400. Η καθυστερημένη (μόλις στο τέλος του 2020) απόδοση μόνο των μισών θέ-

σεων (41) των αφυπηρετησάντων το 2019 μελών ΔΕΠ (που θα πληρωθούν ίσως στο τέλος 

του 2021) και η αντίρροπη, σχεδόν αποκλειστική τα τελευταία χρόνια κάλυψη διδακτικών 

αναγκών με περιστασιακούς συμβασιούχους με ελαστικές σχέσεις εργασίας δυσχεραίνουν 

την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος και αυτό δεν φαίνεται να το αντιλαμβάνεται 

η Πολιτεία. 
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Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ εκτιμά ότι, αν συνεχίσουμε έτσι, η κατάσταση στο ΑΠΘ δεν θα είναι ανα-

στρέψιμη. Επιπλέον, η πανδημία συνεχίζει να επιβαρύνει το ΑΠΘ και οι οικονομικές και εκ-

παιδευτικές επιπτώσεις της έχουν φέρει το πανεπιστήμιο στα όριά του. Γι’ αυτό ζητά την 

άμεση εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2021 όλων των καθηγητικών θέσεων που χάθη-

καν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20. Είναι το ελάχιστο επείγον μέτρο που 

πρέπει να ληφθεί, ώστε με την ανανέωση του επιστημονικού δυναμικού να είναι δυνατή 

τόσο η προσφορά ποιοτικής και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης όσο και η προώθηση της έ-

ρευνας. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/11/2020 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου σε καιρό πανδημίας 

Οι καθηγητές του ΑΠΘ και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα τιμούν τη μνήμη των νε-

κρών της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και τονίζουν τη μεγάλη συμβολική αξία της επετείου 

για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και για καλύτερη παιδεία. 

Αυτή τη χρονιά είμαστε υποχρεωμένοι να τιμήσουμε την επέτειο σε συνθήκες κορύφωσης 

της πανδημίας και υψηλού κινδύνου για τη δημόσια υγεία, καθώς δεκάδες νεκροί μετριού-

νται καθημερινά. Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια υγεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση της 

Δημοκρατίας και της Ελευθερίας και οφείλουμε να την υπερασπιστούμε. Η κοινή λογική 

επιτάσσει την αποφυγή μεγάλων δημόσιων συναθροίσεων, ακόμη κι αν δεν επιβαλλόταν η 

απαγόρευση συνάθροισης, η οποία έστω και προσωρινά αποτελεί μέτρο που περιορίζει τη 

συγκρότηση του δημόσιου χώρου και την έκφραση της κοινωνίας των πολιτών. Η επέτειος 

του Πολυτεχνείου και το συμβολικό της φορτίο δεν μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση στην 

τήρηση των μέτρων πρόληψης για την εξάπλωση του επικίνδυνου ιού, όπως άλλωστε συνέ-

βη και με τις επίσημες εθνικές εορτές. 

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η επέτειος του Πολυτεχνείου γίνεται αφορμή για πολιτική 

εκμετάλλευση τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα περισσότερα κόμματα της αντιπολί-

τευσης ενώ, για μια ακόμη φορά, διολισθαίνουμε σε  ατεκμηρίωτες και εύκολες ερμηνείες 

και επικλήσεις του Συντάγματος.  Η κυβέρνηση, χωρίς να εξαντλήσει τα περιθώρια διαλό-

γου, έσπευσε να επιβάλει απαγόρευση κάθε υπαίθριας συνάθροισης άνω των τεσσάρων 

ατόμων, ενώ μέρος της αντιπολίτευσης επιμένει στην επικίνδυνη επιλογή της διεξαγωγής 

πορείας. 

Η παράδοση και η φύση του εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου και οι δύσκολες υγειονομικές 

συνθήκες επιβάλλουν διαφορετική προσέγγιση. Η κυβέρνηση οφείλει να μην εντείνει τις 

απαγορεύσεις και οι πολιτικές δυνάμεις να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους εκδηλώ-

σεων τιμής, με ολιγοπρόσωπες αντιπροσωπείες σε ορισμένο τόπο και χρόνο. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

14/1/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τη διεξαγωγή των εκλογών για νέο Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ στην τελευταία συνεδρίασή του με θέμα τη διεξαγωγή των εκλογών 

για νέο Δ.Σ., μετά από διεξοδική συζήτηση για όλες τις παραμέτρους της εκλογικής 

διαδικασίας και πάντα με γνώμονα τη διασφάλιση της νομιμότητάς της, κατέληξε 

ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση: 

"Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ αποφασίζει ότι οι εκλογές για τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. 

θα γίνουν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν και συνεχίζει τη λειτουργία του έως τότε." 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης      Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

25/1/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για το νομοσχέδιο για τα Α.Ε.Ι. 

Η Κυβέρνηση έθεσε σε διαβούλευση στις 13/1/2021 ένα ακόμη νομοσχέδιο με επιμέρους 

ρυθμίσεις για τα πανεπιστήμια, αντί για ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώπισης των προβλημάτων 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν εντάσσονται σε ένα μακροπρό-

θεσμο εκπαιδευτικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό, ούτε είναι επεξεργασμένες με διαδικασίες καλής 

νομοθέτησης, διαλόγου και σύγκλισης, ώστε να έχουν διάρκεια και αποτελεσματικότητα. Το ΔΣ 

του ΕΣΔΕΠ συζήτησε τις διατάξεις του νομοσχεδίου και κατέληξε στα εξής: 

1. Ζητήματα ασφάλειας (ειδική αστυνομική ομάδα και πειθαρχικό δίκαιο) 

Σύμφωνα και με την απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου (17/12/2020), θεωρούμε ότι η επιλογή της 

κυβέρνησης να ιδρύσει ειδικό αστυνομικό σώμα για να ενισχύσει την ασφάλεια στα πανεπιστήμια 

είναι ακατανόητη και ατελέσφορη, ενώ δεν πρόκειται για καλή πρακτική που εφαρμόζεται στα 

ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η μόνιμη εγκατάσταση αστυνομικού σώματος θα πλήξει το πανεπι-

στήμιο όχι μόνο συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά, καθώς θα δημιουργήσει μια διαρκή εστία πρό-

κλησης αντιδράσεων. Θεωρούμε ότι αναγκαία είναι η ενίσχυση της φύλαξης των πανεπιστημίων 

με ειδική εσωτερική υπηρεσία με άμεση αναφορά στον πρύτανη, που θα έχει κατάλληλες αρμο-
διότητες, εκπαίδευση, εξοπλισμό, ευελιξία και σχεδιασμό, και θα συνεργάζεται με τη δημόσια 

δύναμη. Αυτό που οφείλουν επιτέλους να κάνουν οι αρμόδιες αρχές και στους πανεπιστημιακούς 

χώρους είναι να εφαρμόζουν με συνέπεια τους υπάρχοντες νόμους. 

Εκφράζουμε έντονες επιφυλάξεις για τις διατάξεις που προβλέπουν εγκατάσταση συστημάτων 

καταγραφής. Η καταγραφή ήχου, που απαγορεύεται γενικά εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, και η 

διαρκής επιτήρηση με καταγραφή εικόνας σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης, άρα μη δημόσιους, 

και μάλιστα από τρίτους, θέτουν σοβαρά ζητήματα περιορισμού ατομικών ελευθεριών που δεν 

έχουν ληφθεί υπόψη. 

Διαφωνούμε επίσης με τον καθορισμό των πειθαρχικών διατάξεων και ποινών για τα μέλη της 

πανεπιστημιακής κοινότητας από την πολιτεία. Θεωρούμε ότι αυτό εμπίπτει στο αυτοδιοίκητο των 

ΑΕΙ και ζητούμε την άμεση εκπόνηση και ψήφιση εσωτερικού κανονισμού όπου θα περιλαμβά-

νονται οι σχετικές διατάξεις. Αυτό στο οποίο θέλουμε να συμβάλουμε είναι η καλλιέργεια μιας 
νέας νοοτροπίας μέσα στα ΑΕΙ όπου η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών αλλά 

και η τήρηση των νόμων και των κανόνων, η διαφύλαξη της δημόσιας περιουσίας θα είναι εξίσου 

και χωρίς καμιά υποσημείωση σεβαστές. 

2. Εισαγωγή στα ΑΕΙ και Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (EBE) 

Η θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής μοιάζει να έρχεται ως λύση στο υπαρκτό πρόβλημα των 

πρωτοετών φοιτητών με μεγάλα κενά στη γνωστική τους υποδομή, τέτοια ώστε να αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής φοίτησης. Ωστόσο η ρύθμιση για την ΕΒΕ δεν 

είναι, όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο, ακαδημαϊκό κριτήριο για τη μείωση των εισακτέων, ούτε το 

μόνο και σοβαρότερο κριτήριο για τον ακαδημαϊκό καθορισμό των προσόντων εισαγωγής. Η 
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νομοθέτηση ΕΒΕ δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι ανεξάρτητο από πολλά άλλα ζητήματα όπως 

το πρόγραμμα σπουδών στο Λύκειο, ο τρόπος εισαγωγής στο πανεπιστήμιο γενικά, η αναβάθμιση 

της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης, η αναδιάρθρωση των ΑΕΙ σε ολόκληρη τη χώρα. 

Όσο αυτά δεν αλλάζουν, η νομοθέτηση ΕΒΕ θα προκαλέσει απλώς μια σειρά νέων προβλημάτων: 

α) θα υπάρξουν πολλές δεκάδες τμήματα με μεγάλο ποσοστό κενών θέσεων (κάτι που θα αυξήσει 

την επισφάλειά τους σε μελλοντικές συγχωνεύσεις) και β) πολλές χιλιάδες απόφοιτοι λυκείου θα 

βρεθούν μπροστά σε ένα αδιέξοδο για τη συνέχιση της επαγγελματικής και τεχνικής τους εκπαί-

δευσης σε δημόσιους φορείς, με συνέπεια την ενίσχυση της ιδιωτικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης 

και την κοινωνική ανισότητα που προκύπτει από αυτήν. Πάγια πεποίθησή μας είναι ότι σε οποια-

δήποτε μελλοντική αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

απόψεις των ΑΕΙ σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν ποιοτικά, 

καθώς και με τους συντελεστές βαρύτητας των διαφόρων μαθημάτων. 

3. Το χρονικό όριο φοίτησης 

Πρόκειται για άλλη μια ρύθμιση επικοινωνιακού χαρακτήρα, με την κυβέρνηση να εμφανίζεται ότι 

βάζει τάξη στα πανεπιστήμια, ενώ δεν δηλώνει ξεκάθαρα το τι θα συμβαίνει μετά τη λήξη της 

ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Το ζήτημα είχε γίνει απόπειρα να ρυθμιστεί και παλιότερα από 

διάφορες κυβερνήσεις. Είναι γνωστό πως συνδέεται με την ανάγκη εξορθολογισμού των προγραμ-

μάτων σπουδών, τον καλύτερο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τη στήριξη των φοιτη-

τών που η ίδια η πολιτεία αδιάφορα σωρεύει (ή αποθηκεύει) στα πανεπιστήμια επί δεκαετίες 

χωρίς να ενισχύει παράλληλα το προσωπικό και τις υποδομές τους. Σε μεγάλο βαθμό, όμως, είναι 

υπεύθυνα και τα ίδια τα Τμήματα που δεν τολμούν να προχωρήσουν σε νέα προγράμματα 

σπουδών και άλλα αναγκαία εκπαιδευτικά μέτρα. 

Ένας γενικός κανόνας που θα ετίθετο από τον νόμο είναι λογικό να υπάρχει. Σύμφωνα με παλιό-
τερες στατιστικές, οι φοιτητές που καθυστερούν πάνω από 2ν έτη για το πτυχίο έχουν πρακτικά 

εγκαταλείψει τις σπουδές και ελάχιστοι από αυτούς παίρνουν τελικά πτυχίο. Επομένως ένα τυπικό 

όριο 2ν θα είχε θετική επίδραση, χωρίς να προκαλεί προβλήματα και αντιδράσεις. Για να είναι 

δίκαιη η όποια νομοθέτηση ανώτατου ορίου σπουδών θα πρέπει: α) να υπάρξουν οι μεταβατικές 

διατάξεις που να επιτρέπουν την αποφοίτηση των ήδη φοιτούντων σε εύλογο χρονικό διάστημα 

και β) να εξουσιοδοτηθούν τα Πανεπιστήμια να ορίσουν τα ίδια στον εσωτερικό κανονισμό τους 

τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κάποιος να συνεχίσει τη φοίτησή του μετά το 

ανώτατο αυτό όριο. Η ευθύνη των Πανεπιστημίων για τη (μη) σύνταξη του Κανονισμού τους εδώ 

και δέκα χρόνια είναι πολύ μεγάλη, όσο κι αν κυβερνητικές αλλαγές ή παλινωδίες έχουν θέσει 

κατά καιρούς εμπόδια. 

Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο πριν γίνει 

ουσιαστικός διάλογος για τα ζητήματα αυτά, διάλογος που –όπως επισημαίνει και η ΠΟΣΔΕΠ– δεν 

έχει πραγματοποιηθεί. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

25/1/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για φαινόμενα σεξουαλικής παρενόχλησης στο Α.Π.Θ. 

To Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης στο 

ΑΠΘ, καταδικάζει απερίφραστα τη λεκτική και σωματική βία που δεν συνάδει με την 

αξιοπρέπεια και το ακαδημαϊκό ήθος και πλήττει ανεπανόρθωτα τον σεβασμό του 

ανθρώπινου προσώπου. Συμπαραστεκόμαστε σε όσες και όσους υφίστανται τέτοιας μορφής 

βία, σεβόμαστε και υπερασπιζόμαστε την αυτοδιάθεση του σώματος και την ελευθερία του 

σεξουαλικού προσανατολισμού όλων. 

Σ’ αυτή την κρίσιμη χρονική στιγμή που αναδεικνύεται και δημοσιοποιείται η συχνότητα των 

περιστατικών έμφυλης παρενόχλησης και διακριτικής μεταχείρισης, το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, 

περισσότερο επιτακτικά από κάθε άλλη φορά, υπογραμμίζει την ανάγκη διαφύλαξης των 

ακαδημαϊκών αρχών και της δεοντολογίας από όλους και όλες μας και ζητά από τις 

Πρυτανικές Αρχές 

–   την τάχιστη ένταξη στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος των κατάλληλων διατάξεων 

που αφενός διαμηνύουν τη μηδενική ανοχή και αφετέρου θεσπίζουν διαδικασίες 

αναφοράς και κυρώσεων, 

–   την ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για τις καλές πρακτικές για την πρόληψη 

τέτοιων φαινομένων, 

–  την υποστήριξη των θυμάτων, ειδικά σήμερα, σε εποχές δημόσιου διασυρμού με την 

ευκολία που παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και 

–  την ίδρυση μιας ολοκληρωμένης και θεσμικής δομής, ανεξάρτητης από την εκάστοτε 

διοίκηση, η οποία να μπορεί να εγγυάται την άμεση παρέμβαση των ακαδημαϊκών 

οργάνων και την επιβολή κυρώσεων από τις αρμόδιες αρχές, και να μπορεί ακόμη να 

προσφέρει ένα ασφαλές δίχτυ προστασίας για όλες τις καταγγελίες καλύπτοντας 

αδιακρίτως όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

10/2/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στάση εργασίας 11/2/2021 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ υπενθυμίζει την απόφασή του της 25.1.2021 με την οποία 
εξέφρασε την αντίθεσή του σε βασικά σημεία του νομοσχεδίου που ψηφίζεται στη 
Βουλή, ιδιαίτερα την αντίθεσή του στην ίδρυση ειδικού αστυνομικού σώματος για τα 
πανεπιστήμια και συμβολικά εξαγγέλλει τρίωρη στάση εργασίας την ημέρα της 
ψήφισής του, Πέμπτη 11 π.μ. - 2 .μ.μ. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης      Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

1/3/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την κατάληψη στο Α.Π.Θ. 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής 

κοινότητας μπροστά στις κρίσιμες στιγμές να κινηθούν συναινετικά και να διαφυλάξουν, 

χωρίς εξωπανεπιστημιακές παρεμβάσεις, το δημόσιο πανεπιστήμιο, ανοιχτό και ικανό να 

εκπληρώνει την αποστολή του. 

Καλεί να λήξει αμέσως η κατάληψη του κτιρίου Διοίκησης, χωρίς προσφυγή σε 

οποιαδήποτε μορφή βίας. 

Καλεί τις πρυτανικές αρχές να είναι παρούσες και να αναλάβουν τις ευθύνες που τις 

αναλογούν, χωρίς μετάθεσή τους. 

Όλα τα μέλη του ΑΠΘ οφείλουμε με την ενεργό παρουσία μας και πάντα μέσα από τον 

μεταξύ μας διάλογο να καθορίσουμε τους εσωτερικούς κανόνες λειτουργίας του ιδρύματος. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ 

28.2.2021 

Απόφαση Συγκέντρωσης Χρημάτων για Δικαστικά Έξοδα Συλληφθέντων Φοιτητών/τριών 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ συγκροτεί επιτροπή για τη συγκέντρωση χρημάτων με 

σκοπό να συμβάλει στα δικαστικά έξοδα των συλληφθέντων φοιτητών και 

φοιτητριών στις 22/2/2021. Για τον λόγο αυτόν καλούνται οι συνάδελφοι 

που ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν την τριμελή επιτροπή, να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους στη 

συνάδελφο Βενετία Αποστολίδου, που ως ταμίας του Συλλόγου θα είναι το ένα μέλος της επιτροπής. 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος             Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης     Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΘ 

8.3.2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ 

Πληροφορούμαστε ότι αυτή την ώρα η Ελληνική Αστυνομία έχει εισβάλει στον χώρο του ΑΠΘ με σκοπό 

την εκκένωση του κτιρίου Διοίκησης. Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χρήση βίας εντός του 

ακαδημαϊκού χώρου. Οι πρυτανικές αρχές, έχοντας την ευθύνη της ασφάλειας της 

πανεπιστημιούπολης, πρέπει να είναι εκεί και να δώσουν ειρηνική λύση, για να μην επαναληφθούν 

τα προηγούμενα επεισόδια 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας 
Γιώργος Ζωγραφίδης        Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/3/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Α.Π.Θ. 

Η πανεπιστημιακή κοινότητα παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία όλα τα γεγονότα 

που διαδραματίζονται στο Α.Π.Θ. και όχι μόνον, τα οποία δημιουργούν εντάσεις και 

δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την ήδη τρωθείσα ακαδημαϊκή λειτουργία μέσα 

σε συνθήκες πανδημίας. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτή την περίοδο της έντασης με νηφάλιο και ψύχραιμο 

λόγο να συνεισφέρουμε όλοι και όλες στην αντιμετώπιση και στο ξεπέρασμα αυτής 

της κρίσης. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, στο πλαίσιο των αποφάσεων της πρόσφατης ΓΣ: 

- Αναμένει από την Επιτροπή για τους όρους υγειονομικής ασφάλειας, η οποία ήδη 

συγκροτήθηκε,  να εξετάσει την κατάσταση στο ΑΠΘ και σε συνδυασμό με την 

πορεία των επιδημιολογικών δεδομένων, να προτείνει τις απαραίτητες ενέργειες 

για την ασφαλή επανεκκίνηση του ΑΠΘ. 

- Μέλη του ΔΣ αλλά και συνάδελφοι που μπορούν να συνδράμουν θα επιδιώξουν 

επικοινωνία και διάλογο με τους φοιτητές/φοιτήτριες για τα αιτήματά τους, με 

σκοπό τη λειτουργία των σχολών σε περιπτώσεις φοιτητικών διαμαρτυριών που 

εμποδίζουν ακαδημαϊκές λειτουργίες (λ.χ. κατάληψη Φυσικού). 

- Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή για τους Όρους Υγειονομικής Ασφάλειας, θα 

υποστηρίξουμε τη διοργάνωση ακαδημαϊκών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, 

με σκοπό τη γνωστοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 

Πανεπιστήμια αλλά και την προβολή του διδακτικού και επιστημονικού έργου του 

Ιδρύματος. 

- Καλεί την Πολιτεία να αποσύρει τις επίμαχες διατάξεις για ίδρυση και 

εγκατάσταση των ΟΠΠΙ. 

- Καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ και τη Σύνοδο των Πρυτάνεων να επιδιώξουν 

συνάντηση με το Υπουργείο ώστε οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την 

εγκατάσταση των ΟΠΠΙ μέσα στα ιδρύματα να αποσυρθούν και εντέλει να 

καταργηθούν. 
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Επίσης το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ: 

- Καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ να εκφράσει την αντίθεσή της στη μόνιμη 

εγκατάσταση των ΟΠΠΙ και να καταδικάσει όλες τις παράνομες πράξεις και μορφές 

δράσης που καταλύουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και παρεμποδίζουν με 

οποιοδήποτε τρόπο την ομαλή λειτουργία. Η εκπόνηση και η άμεση έγκριση ενός 

σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος και 

ταυτοχρόνως θα αντιμετωπίζει οποιασδήποτε προσπάθεια κατάλυσης της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Τα θεσμικά όργανα 

έχουν την κύρια ευθύνη για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας και της 

ακαδημαϊκής ελευθερίας και μόνο ως έσχατη λύση, στον βαθμό που οι δυνατότητές 

τους δεν επαρκούν, να ζητούν τη συνδρομή της πολιτείας. 

- Καλεί τις Πρυτανικές αρχές, μαζί με τους θεσμικούς εκπροσώπους των Σχολών και 

των Τμημάτων, να μεταφέρουν στις ομάδες των φοιτητών που καταφεύγουν σε 

παρεμποδίσεις και καταλήψεις τη βούληση της Συγκλήτου για άμεσο τερματισμό 

τους και να διεξάγουν οργανωμένο διάλογο με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και 

να εξετάζουν συστηματικά τα υπαρκτά προβλήματα της εκπαιδευτικής και 

ερευνητικής διαδικασίας. Ο απαραίτητος διάλογος δεν συνιστά αποδοχή 

παράνομων ενεργειών και αντιακαδημαϊκών πρακτικών. 

Επαναλαμβάνουμε και τονίζουμε ότι η διοίκηση του ΑΠΘ έχει μεγάλη ευθύνη γιατί 

εδώ και έναν χρόνο δεν πραγματοποίησε καμιά παρέμβαση στις υποδομές του 

Ιδρύματος ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και εκπαίδευσης με βάση τα 

νέα υγειονομικά δεδομένα. Καλούμε τους αρμόδιους, ακόμη και τούτη τη στιγμή, 

να ξεκινήσουν εργασίες ώστε το ΑΠΘ να αναβαθμίσει τις υποδομές του, να 

αντιμετωπίσει την πανδημία και να λειτουργεί με καλύτερες συνθήκες στο μέλλον. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

1/4/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τον αριθμό εισακτέων στα Α.Ε.Ι. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σε προηγούμενη απόφασή του (25-1-2021) τοποθετήθηκε σχετικά 

με τη θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) και εξήγησε γιατί η ΕΒΕ αφενός 

δεν είναι ακαδημαϊκό κριτήριο για τη μείωση των εισακτέων και αφετέρου δεν 

πρέπει να είναι το σοβαρότερο κριτήριο για τον ακαδημαϊκό καθορισμό των 

προσόντων εισαγωγής. Επομένως η εφαρμογή της ΕΒΕ, και μάλιστα αμέσως, θα 

προκαλέσει απλώς μια σειρά νέων προβλημάτων (πανεπιστημιακά τμήματα με 

μεγάλο αριθμό κενών θέσεων, πολλές χιλιάδες απόφοιτοι Λυκείου μπροστά σε 

αδιέξοδο για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους), καθώς δεν έχει προηγηθεί η 

ενίσχυση της δημόσιας μεταλυκειακής επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. 

To ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αναστείλει την εφαρμογή της ΕΒΕ 

για το τρέχον έτος, καθώς οι μαθητές Λυκείου απουσιάζουν για 1,5 έτος από τις 

σχολικές αίθουσες με σοβαρές επιπτώσεις στις μαθησιακές τους επιδόσεις. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να σεβαστεί τις προτάσεις των 

Τμημάτων των ΑΕΙ σχετικά με τον αριθμό των φοιτητών και φοιτητριών που 

μπορούν να εκπαιδεύσουν διατηρώντας το ακαδημαϊκό επίπεδο των σπουδών.  

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

1/4/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την υγειονομικά ασφαλή, διά ζώσης επαναλειτουργία του Α.Π.Θ. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ πραγματοποίησε στις 30.3.2021 κοινή συνάντηση με την Επιτροπή 

που είχε οριστεί στη ΓΣ του Συλλόγου (9η/3/21) για την «άμεση σταδιακή επαναλει-

τουργία του ΑΠΘ με όρους υγειονομικής ασφάλειας». Ευχαρίστησε, εκ μέρους όλου 

του Συλλόγου, τα μέλη της Επιτροπής για το έργο τους και συζήτησε διεξοδικά τις 

προτάσεις και την έκθεση που κατέθεσε δημόσια η Επιτροπή. 

Σύμφωνα με την έκθεση και τη συζήτηση που ακολούθησε: 

Α. Στις σημερινές επιδημιολογικές συνθήκες δεν τίθεται θέμα άμεσης και 

καθολικής επανόδου σε διά ζώσης διδασκαλία στο ΑΠΘ. 

Β. Είναι απαραίτητο και επιτακτικό να προχωρήσει αμέσως και οργανωμένα η 

προετοιμασία του ΑΠΘ, ώστε να καταστεί δυνατή υγειονομικά η ασφαλής 

σταδιακή επαναλειτουργία του ιδρύματος μόλις το επιτρέψουν οι επιδημιολο-

γικές συνθήκες. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από την Πολιτεία: 

 Τη διάθεση ειδικών κονδυλίων για τα πανεπιστήμια για την προμήθεια μέσων 

ατομικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους και τους φοιτητές, 

συσκευών απολύμανσης αέρα για τις αίθουσες διδασκαλίας, του απαραίτητου 

εξοπλισμού των αιθουσών διδασκαλίας με συστήματα teleconferencing, καθώς 

και για την πρόσληψη του αναγκαίου πρόσθετου προσωπικού καθαριότητας. 

 Την άμεση διενέργεια δωρεάν τεστ ανίχνευσης του ιού για όλη την πανεπιστη-

μιακή κοινότητα στις εγκαταστάσεις του ΑΠΘ με επίδειξη της πανεπιστημιακής 

ταυτότητας. 

 Την άμεση εγκατάσταση μόνιμου κλιμακίου του ΕΟΔΥ, επαρκώς στελεχωμένου 

εντός του campus του ΑΠΘ, δεδομένου ότι η επιδημιολογική επιτήρηση με διε-

νέργεια δειγματοληπτικών τεστ και συστηματικής ιχνηλάτησης των περιστα-

τικών είναι βασικός μοχλός της ασφαλούς επαναλειτουργίας. 

 Την επίσπευση του εμβολιασμού όλων των διδασκόντων και των εργαζομένων 

στο ΑΠΘ, καθώς και τον άμεσο εμβολιασμό των φοιτητών και φοιτητριών που 

εμπλέκονται σε κλινικές, εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις. 
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 Αύξηση των δρομολογίων του ΟΑΣΘ προς και από τις Πανεπιστημιακές δομές 

(εντός και εκτός campus ΑΠΘ) με παράλληλη συνεχή απολύμανση και εξαερι-

σμό τους και τήρηση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου επιβατών. 

Επιπλέον, το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από τις Πρυτανικές αρχές: 

 Να πιέσουν την κυβέρνηση για τα αναγκαία κονδύλια σύμφωνα με τα παρα-

πάνω ή/και να αναζητήσουν χρήματα από ίδιες ή άλλες πηγές (π.χ. 

χορηγίες). 

 Να ενημερώσουν την πανεπιστημιακή κοινότητα για το εάν ολοκληρώθηκε η 

αποτύπωση των αναγκών των κτηρίων σε εξαερισμό, για την πορεία των 

απαραίτητων επισκευών και την προμήθεια του τεχνολογικού εξοπλισμού 

για τη  μετατροπή κάποιων αιθουσών σε αίθουσες teleconferencing. 

 Να μεριμνήσουν με διαφάνεια για την κατάρτιση πλήρους λίστας εσωτε-

ρικής προτεραιοποίησης των εμβολιασμών για τους εργαζόμενους και για 

τους  φοιτητές και τις φοιτήτριες. 

 Να εκπονήσουν λεπτομερές σχέδιο για την υγειονομικά ασφαλή λειτουργία 

της Πανεπιστημιακής Λέσχης και των Εστιών, σε συνεργασία με τους 

αρμόδιους φορείς. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ θεωρεί ότι το ΑΠΘ οφείλει να ξεκινήσει να προετοιμάζεται από 

τώρα, ώστε, μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, να είναι σε θέση να 

ξεκινήσει αμέσως η πλήρης επαναλειτουργία του. Το ΔΣ θα μεριμνήσει για τη 

δημοσιοποίηση της έκθεσης της Επιτροπής σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα 

καθώς και στην Πολιτεία. 

Περαιτέρω το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ καλεί την Επιτροπή να παραμείνει σε λειτουργία για 

την επικαιροποίηση και περαιτέρω εξειδίκευση των αναγκών για την ασφαλή διά 

ζώσης επαναλειτουργία του ΑΠΘ ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

1/4/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τις καταλήψεις στο Α.Π.Θ. 

Το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ, όπως και ολόκληρη η πανεπιστημιακή κοινότητα, 

παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο Α.Π.Θ. 

και μετά την επέμβαση της αστυνομίας και την εκκένωση του κτιρίου της Διοίκησης 

ύστερα από πολυήμερη κατάληψη. Παρά τις εκκλήσεις όλων μας, η πολιτεία δεν 

απέσυρε τις επίμαχες διατάξεις για ίδρυση και εγκατάσταση των ΟΠΠΙ, ενώ οι 

καταλήψεις σε ορισμένα Τμήματα του Α.Π.Θ. έχουν φέρει πια σε κρίσιμο σημείο τη 

διδακτική και ερευνητική λειτουργία τους. 

Το κτίριο της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) παραμένει κατειλημμένο από ομάδα 

φοιτητών που εκπροσωπούν τον Σύλλογο Φοιτητών Φυσικού, από τις 3/3/2021 

μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, σχεδόν για το ίδιο διάστημα, υπάρχει κατάληψη από 

φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογικού και Μαθηματικών. Τα αιτήματα της κατάληψης 

αφορούν κυρίως την πρόσφατη νομοθεσία για τα ΑΕΙ (αστυνομία, ΕΒΕ, v+2), την 

ευρύτερη κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια και την ελληνική κοινωνία. 

Παρά τη συνέχιση της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας (μέσω τηλεκπαί-

δευσης) με τη σημαντική συμμετοχή των φοιτητών, όλο αυτό το χρονικό διάστημα 

παρεμποδίζεται η πρόσβαση στους χώρους γραφείων και εργαστηρίων σε όλο το 

διδακτικό προσωπικό από τους φοιτητές που συμμετέχουν στην κατάληψη. Η ίδια 

απαγόρευση εισόδου ισχύει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία ή τη διδακτορική τους 

διατριβή, στο πλαίσιο των οποίων είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν πειρα-

ματικές μετρήσεις. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής αντιμετώπισαν προπηλακι-

σμούς, λεκτική βία και απειλή βίας για να παρεμποδιστούν να εισέλθουν στο κτίριο 

του Αστεροσκοπείου. Η αδυναμία συνέχισης της ερευνητικής διαδικασίας για τα 

μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που στεγάζονται στα υπό κατάληψη Τμήματα 

διογκώνεται. Επιπλέον, αυξάνονται οι ζημιές στην υποδομή της σχολής και 

ιδιαίτερα στις αίθουσες διδασκαλίας. Το ψήφισμα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος  

παρουσιάζει τη δραματική κατάσταση και απευθύνει μια έκκληση στην οποία όλες 

και όλοι οφείλουμε να ανταποκριθούμε. 

Καθώς η κατάληψη συνεχίζεται στη ΣΘΕ, δεν διαφαίνεται να υπάρχει πρόθεση να 

σταματήσει η κατάληψη και τα προβλήματα επιδεινώνονται, το Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ 

απευθύνει δημόσια έκκληση σε όλους, ώστε ο καθένας ανάλογα με τον θεσμικό του 

ρόλο, να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Τμημάτων της ΣΘΕ: 
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1) Ζητά από τις ομάδες των φοιτητών που συμμετέχουν στην κατάληψη να 

σταματήσουν αυτή την αδιέξοδη και καταστροφική για όλους πρακτική. 

2) Ζητά από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του πανεπιστημίου να αναλάβουν τις 

ευθύνες που τους αναλογούν και να αποδοκιμάσουν τη συνεχιζόμενη 

κατάληψη αναγνωρίζοντας το πρόβλημα. Η Κοσμητεία της ΣΘΕ, η Σύγκλητος και 

η Πρυτανεία του ΑΠΘ θα πρέπει να ενεργοποιηθούν δημόσια και να κάνουν 

ό,τι μπορούν ώστε να αρθεί το συντομότερο η συνεχιζόμενη κατάληψη των 

κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΘΕ. 

3) Ζητά από την πολιτεία να αναστείλει την εγκατάσταση των αστυνομικών 

δυνάμεων μέσα στα ιδρύματα, ενώ ζητά από τα θεσμικά όργανα να 

καταστρώσουν συγκεκριμένα σχέδια που θα επιτρέπουν την ανεμπόδιστη 

λειτουργία του ιδρύματος και την αυστηρή τήρηση της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας. 

4) Συμπαρίσταται στους συναδέλφους που στοχοποιούνται. Τέτοιες ενέργειες 

αποδοκιμάζονται από όλους και δεν έχουν θέση στο Ελληνικό Δημόσιο 

Πανεπιστήμιο. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

13/4/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τη στοχοποίηση συναδέλφων 

To ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, όπως και όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, με αφορμή τη βίαιη 

και αντιδημοκρατική επίθεση κατά της συναδέλφου Νιόβης Παυλίδου, καταδικάζει 

τέτοιες πρακτικές, οι οποίες προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα 

ακαδημαϊκά ήθη, απάδουν πλήρως προς ένα δημοκρατικό, σύγχρονο και 

ευρωπαϊκό ΑΠΘ που οραματιζόμαστε. Συμπαραστεκόμαστε στη συνάδελφο και 

δηλώνουμε ότι υπερασπιζόμαστε το ακαδημαϊκό άσυλο της ελεύθερης διακίνησης 

των ιδεών, αντιτιθέμενοι με ενότητα και αποφασιστικότητα στη στοχοποίηση, τον 

προπηλακισμό και την εξύβριση κάθε συναδέλφου για οποιοδήποτε λόγο.  

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/9/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για την υγειονομικά ασφαλή, διά ζώσης επαναλειτουργία του Α.Π.Θ. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ σε συνεδρίαση με βασικό θέμα την επαναλειτουργία του ΑΠΘ 

εκτίμησε ότι υπάρχει καθολική βούληση της πανεπιστημιακής κοινότητας υπέρ της 

εκ του σύνεγγυς διδασκαλίας αλλά έως τώρα δεν έχει γίνει η αναγκαία προεργασία 

ώστε να διασφαλιστούν οι υγειονομικές συνθήκες εργασίας και διδασκαλίας, για το 

διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Τα αιτήματα και τα 

συγκεκριμένα μέτρα που είχαμε ζητήσει ήδη από τον Απρίλιο μένουν εκκρεμή, 

καθώς η πολιτεία δεν έχει λάβει, ούτε φαίνεται να προτίθεται να λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για να στηρίξει το ασφαλές υγειονομικά άνοιγμα των 

πανεπιστημίων. 

Το ΔΣ διαπιστώνει ότι η μεγάλη καθυστέρηση, στον σχεδιασμό και στην 

προετοιμασία, θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή επιστροφή στις αίθουσες, και –

υιοθετώντας τις προτάσεις της ειδικής Επιτροπής του ΕΣΔΕΠ– ζητά να γίνουν 

κατεπειγόντως οι παρακάτω ενέργειες: 

Άξονας 1ος – Εμβολιασμοί: 

(α) Δημιουργία του αναγγελμένου από μήνες εμβολιαστικού κέντρου εντός του 

campus του ΑΠΘ. 

(β) Στοχευμένες καμπάνιες ενημέρωσης των φοιτητών, εργαζόμενων και 

διδασκόντων με ευθύνη του ΕΟΔΥ και την ενεργό συμμετοχή του συνόλου της 

ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Άξονας 2ος – Συνδυαστικά μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του SARS-CoV-2: 

Αφορούν το σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας (χωρίς διάκριση σε εμβολιασμέ-

νους και μη) 

• Μέτρα πρόληψης και φυσικής/σωματικής αποστασιοποίησης εντός του campus: 

- τήρηση αποστάσεων στις αίθουσες διδασκαλίας 

- υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους 

- τακτικό πλύσιμο χεριών 

- απολύμανση του αέρα με τη χρήση ειδικών συσκευών απολύμανσης του αέρα (με 

χρήση φίλτρων HEPA και, αν είναι δυνατόν, δυνατότητα φωτοκατάλυσης) 

- εξασφάλιση πρόσθετων αιθουσών διδασκαλίας με επαρκή αερισμό τους 

- απολύμανση των χρησιμοποιούμενων επιφανειών 

- πρόσληψη πρόσθετου διδακτικού προσωπικού για την υποστήριξη ολιγομελών 

τμημάτων και όλου του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας. 
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• Συνεχής επιδημιολογική επιτήρηση εντός του campus στο σύνολο της ακαδημαϊκής 

κοινότητας: 

- εγκατάσταση μόνιμου κλιμακίου του ΕΟΔΥ εντός του campus 

- διενέργεια καθημερινών δωρεάν ελέγχων σε ανεμβολίαστα και εμβολιασμένα 

ασυμπτωματικά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (screening), δωρεάν 

διαγνωστικών ελέγχων σε συμπτωματικούς ασθενείς (testing) και εξαντλητική 

ιχνηλάτηση (tracing) των επαφών των τελευταίων. 

• Μέτρα Πρόληψης και Φυσικής/Σωματικής Αποστασιοποίησης εκτός campus: 

- αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων του ΟΑΣΘ από και προς την 

πανεπιστημιούπολη 

- εκπόνηση σχεδίου πρόληψης της διάδοσης του SASR-CoV-2 στις φοιτητικές εστίες, 

την Πανεπιστημιακή Λέσχη, Γυμναστήριο κτλ. 

Άξονας 3ος – Υλικοτεχνική υποδομή: 

Πέρα από την υγειονομική καταλληλότητα των χώρων, πρέπει να ολοκληρωθούν οι 

διαδικασίες για τον εξοπλισμό τους με όργανα διδασκαλίας που θα επιτρέπουν και 

τη μικτή διδασκαλία. 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ζητά από την Πολιτεία να χορηγήσει εκτάκτως και αμέσως τους 

αναγκαίους πόρους στο ΑΠΘ για μπορέσουν οι Πρυτανικές Αρχές να μεριμνήσουν 

για την εφαρμογή των μέτρων και για τον κατάλληλο εξοπλισμό των χώρων 

διδασκαλίας. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει έντονη και βάσιμη ανησυχία ότι δεν 

θα είναι δυνατή η ασφαλής, κατά το μέγιστο, διδασκαλία και εργασία σε κτίρια που 

φιλοξενούν καθημερινά χιλιάδες άτομα και σε αίθουσες στις οποίες θα 

συνωστίζονται έως εκατοντάδες. 

Για το ΔΣ 
Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης                   Αγγελική Ζιάκα 
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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α.Π.Θ. 

16/9/2021 

Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Για τις πυρόπληκτες οικογένειες 

Στις αρχές του Αυγούστου πολλά μέρη της πατρίδας μας και οι κάτοικοί τους 
βίωσαν τη φρίκη καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες οδήγησαν σε ολική 
καταστροφή -οικολογική, οικονομική και κοινωνική, ιδιωτική και δημόσια - 
πανέμορφες περιοχές, όπως είναι, επί παραδείγματι, η Βόρεια Εύβοια. Πέρα από 
τον «βιασμό ψυχής» που συνιστά η καταστροφή δασών, περιουσιών κ.λπ., πολλές 
οικογένειες βρέθηκαν κυριολεκτικά στον δρόμο. 

Σε ένδειξη ανθρώπινης αλληλεγγύης το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ αναζήτησε με τη 
βοήθεια του Δημάρχου του Δήμου Μαντουδίου – Αγ. Άννας – Λίμνης της Β. 
Εύβοιας, κ. Τσαπουρνιώτη, τρεις πυρόπληκτες οικογένειες, οι οποίες κατοικούν 
μόνιμα στην περιοχή, έχασαν τη στέγη τους και έχουν παιδιά που σπουδάζουν. 
Μετά την επικοινωνία μας μαζί τους δέχτηκαν με ανακούφιση την πρόταση για 
οικονομική στήριξη και επιτρέπουν την κοινοποίηση των στοιχείων τους. 

Κατόπιν τούτου το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ομόφωνα αποφάσισε: 
Α) να διατεθεί ένα συμβολικό ποσό από το ταμείο του Συλλόγου σε καθεμιά από τις 
τρεις οικογένειες δίκην υποτροφίας των φοιτητών, και 
Β) να κάνει έκκληση σε Συναδέλφους, Φοιτητές, Συλλόγους να συνεισφέρουν με 
οποιοδήποτε ποσό επιθυμούν στους παρακάτω λογαριασμούς: 

1) Γεωργίου Δημήτριος – Αναγνώστου Βασιλική (Αχλάδι), IBAN Εθνικής 
Τράπεζας: GR9401104080000040874395045 

2) Καραλή Φιλίτσα – Βλαχούτσικος Αθανάσιος (Σπιάδα), IBAN Εθνικής 
Τράπεζας: 
GR4201101150000011562280385 

3) Καψάλας Κωνσταντίνος (Κεράμεια), IBAN Εθνικής Τράπεζας: 
GR7701104080000040875066785 

Κατά την κατάθεση του χρηματικού ποσού παρακαλούμε να αναγράφεται η 
ιδιότητα του καταθέτη και πάντως η σχέση του με το ΑΠΘ. Όποιος επιθυμεί 
περισσότερες πληροφορίες ή να επικοινωνήσει ο ίδιος με τις οικογένειες, μπορεί να 
απευθυνθεί στο Μέλος του ΔΣ του ΕΣΔΕΠ Ευάγγελο Αλεξίου (2310997138). 

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος      Η Γραμματέας 

Γιώργος Ζωγραφίδης      Αγγελική Ζιάκα 
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