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Εκλογές ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ και ΠΟΣΔΕΠ 2021 
 

ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
 

Συνεχίζουμε Ακαδημαϊκά και Ακηδεμόνευτα 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΣΔΕΠ / ΑΠΘ 
Βόλος Χρήστος Φυσικής 
Γαλαζούλας Χρήστος ΤΕΦΑΑ 
Λιτσαρδάκης Γιώργος ΤΗΜΜΥ 
Μπουμπάρα Κωνσταντίνα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
Τσόκας Γρηγόρης Γεωλογίας 
Χατζηπαντελής Θόδωρος Πολιτικών Επιστημών 
Χρυσάφης Κώστας Φυσικής 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ / ΑΕΙ  

Ανδρεάδης Γιάννης Πολιτικών Επιστημών 
Βόλος Χρήστος Φυσικής 
Γαλαζούλας Χρήστος ΤΕΦΑΑ 
Γείτονας Θανάσης Πολιτικών Μηχανικών 
Λιτσαρδάκη Μαρία Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
Λιτσαρδάκης Γιώργος ΤΗΜΜΥ 
Μπουμπάρα Κωνσταντίνα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
Τσόκας Γρηγόρης Γεωλογίας 
Χατζηπαντελής Θόδωρος Πολιτικών Επιστημών 
Χιντήρογλου Χαρίτων Βιολογικό 
Χρυσάφης Κώστας Φυσικής 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λιτσαρδάκη Μαρία Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας 
 
Η ΚΙΠΑΝ συνεχίζει να αγωνίζεται στον ΕΣΔΕΠ και στην ΠΟΣΔΕΠ, με σταθερότητα και επιμονή  

- στις αρχές της ακαδημαϊκότητας , για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο 

- και στις δημοκρατικές αρχές, για ακηδεμόνευτη συνδικαλιστική εκπροσώπηση 

 

Εκλογές για ανάδειξη ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ και εκπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, την 

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, ώρες 10:00-17:00, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης 

 

 Σας καλούμε να στηρίξετε τις προσπάθειες μας  
και το ψηφοδέλτιο της ΚΙΠΑΝ  
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Οι θέσεις μας 
1. Το πανεπιστήμιο την προηγούμενη περίοδο 
2. Τι χρειάζεται το πανεπιστήμιο 
3. Οι πρόσφατοι νόμοι για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και την Ασφάλεια των 
Πανεπιστημίων 
4. Πανδημία και εκπαίδευση 
5. Η δράση μας στο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ και η λειτουργία του συλλόγου 
 
1. Το πανεπιστήμιο την προηγούμενη περίοδο 

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τις προηγούμενες εκλογές σε ΕΣΔΕΠ και ΠΟΣΔΕΠ 
ζήσαμε τη μετάβαση από τη πολιτική των προεκλογικών δώρων της συγκυβέρνησης των δύο 
κομμάτων, του «Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς» και των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων 
- Εθνική Πατριωτική Δημοκρατική Συμμαχία» στην πολιτική των αποσπασματικών ρυθμίσεων 
για τα θέματα των ΑΕΙ, που ακολουθεί τα τελευταία δύο χρόνια η κυβέρνηση της ΝΔ.  

Συγκεκριμένα, η αγωνιώδης προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας, επί Γαβρόγλου να 
περάσει σε λίγους μόλις μήνες πριν τη λήξη της θητείας της τότε Κυβέρνησης τις 
συγχωνεύσεις ΤΕΙ με ΑΕΙ, χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχειώδης διάλογος με τους αρμόδιους 
φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας, όπως επίσης και η έλλειψη ακαδημαϊκών κριτηρίων 
καθώς και μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας των προτεινόμενων συγχωνεύσεων, 
οδήγησε στην αποδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η ίδρυση νέων Τμημάτων με ασαφή γνωστικά αντικείμενα, η συγχώνευση ετερόκλητων 
σχολών, η δημιουργία νέων Τμημάτων σε ήδη υπερκορεσμένους Τομείς, οι ανύπαρκτες 
υποδομές, οι καθηγητές συχνά χωρίς επιστημονική επάρκεια και συνάφεια, ο γεωγραφικός 
κατακερματισμός, και τέλος η παντελής απουσία ενός περιφερειακού και Εθνικού 
σχεδιασμού, είναι μόνο μερικές από τις πτυχές που συνθέτουν ένα σκηνικό κατάρρευσης 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα που βιώνουμε έντονα σήμερα.  

Η ΚΙΠΑΝ εξέφρασε από την πρώτη στιγμή την αντίθεση της και την έντονη διαμαρτυρία 
της για την χωρίς σοβαρό σχεδιασμό, με προχειρότητα και με μικροπολιτικά κίνητρα 
διαδικασία συγχώνευσης των ΤΕΙ με ΑΕΙ, καθώς η υλοποίησή της επέφερε, όπως τελικά 
αποδείχτηκε, δραματικές αλλαγές στον τεχνολογικό τομέα και στη διάρθρωση της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υποβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης σε πολλά Τμήματα 
και Σχολές, ενώ παρατείνει τη θεσμική αβεβαιότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον 
εγκλωβισμό σε πολιτικές ράβε-ξήλωνε, αντί να στηρίζεται σε μακροπρόθεσμο και 
συναινετικό σχεδιασμό που έχει ανάγκη η εκπαίδευση και η χώρα. 

Καθόλου περίεργη λοιπόν δεν είναι η πλήρης σιωπή για την πολιτική αυτή από την πλευρά 
της Συσπείρωσης, αφού τα στελέχη της είναι που  την επεξεργάστηκαν και την υλοποίησαν. 
Σιωπή τόσο στην προηγούμενη περίοδο εφαρμογής της, όσο και τώρα, απολογιστικά.    

Επιπλέον, μετά την αλλαγή Κυβέρνησης και παρά την αρχική αναγγελία του Υπουργείου 
Παιδείας για ένα νέο ολοκληρωμένο νόμο-πλαισίο για τη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
εξακολουθούμε να είμαστε στο ίδιο έργο θεατές με πρωταγωνιστή το Υπουργείο, το οποίο 
φέρνει ανά διαστήματα ρυθμίσεις που καθορίζουν κυρίως επιμέρους ζητήματα των ΑΕΙ, ή 
ψηφίζει χωρίς διαβούλευση και συναίνεση νόμους με σημαντικές επιπτώσεις. 

2. Τι χρειάζεται το πανεπιστήμιο 

Η ΚΙΠΑΝ έχει διατυπώσει τις θέσεις και τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων και τη μεταρρύθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εξακολουθούν να 
ισχύουν και σήμερα και συνοψίζονται ιδίως στα εξής σημεία: 

 Οι παρεμβάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα στην εκπαίδευση 
προϋποθέτουν ευρείες συναινέσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που δεν θα 
ανατρέπεται από την επόμενη κυβέρνηση ή τον επόμενο υπουργό παιδείας. 
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 Είναι απαραίτητο ένα νέο πλαίσιο γενικό, απλό, που να παρέχει ευελιξία 
στα ιδρύματα, καθώς δεν έχουν της ίδιας κλίμακας προβλήματα, να ενισχύει την 
αυτοδιοίκηση, μεταφέροντας αρμοδιότητες από το Υπουργείο Παιδείας, και να λαμβάνει 
υπόψη όλη τη νομολογία για τα ΑΕΙ, καταργώντας την αποσπασματική αναφορά σε 
θεσμικά πλαίσια του παρελθόντος. 

 Προϋπόθεση για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
είναι η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για την εκπαίδευση που να προσφέρει 
ουσιαστικές και ρεαλιστικές επιλογές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής 
πορείας, δίπλα στον ως τώρα επίσημο μονόδρομο Λύκειο-Πανεπιστήμιο, και τον αφανή 
παράδρομο των κολεγίων. 

 Απαραίτητο επίσης είναι να διατεθούν πόροι για υποδομές και για ανανέωση- 
συμπλήρωση του προσωπικού που φθίνει ραγδαία, με αρνητικές συνέπειες στο επίπεδο 
των σπουδών καθώς χάνονται γνωστικά αντικείμενα. Η ισχνή και με σημαντικές 
καθυστερήσεις αντικατάσταση των αποχωρήσεων προσωπικού λόγω αφυπηρετήσεων 
επιτείνει τα προβλήματα όσον αφορά στην εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του 
Πανεπιστημίου.  

 Επιπλέον, η συνεχιζόμενη πολιτική του υπουργείου στην αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με λογικές επιδότησης της ανεργίας, μέσα από τα προγράμματα «απόκτησης 
διδακτικής εμπειρίας», με αυτοδύναμες αναθέσεις σε πρόσωπα χωρίς εμπειρία, 
υποβαθμίζει το διδακτικό έργο των Τμημάτων.  

 Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας, μετά την πρόσφατη αποδιάρθρωση, πρέπει να 
επανεξεταστεί με ουσιαστική διερεύνηση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας των 
νέων τμημάτων πρώτα, και των μεταπτυχιακών που έχουν αυξηθεί πληθωριστικά, στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ουσιαστικό ρόλο 
της ΕΘΑΑΕ και με επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας. 

3. Οι πρόσφατοι νόμοι για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) και την Ασφάλεια των 
Πανεπιστημίων 

Η ΚΙΠΑΝ έχει πάρει θέση από την αρχή. Η κυβέρνηση δεν τόλμησε να ανακοινώσει ευθέως 
τη μείωση των θέσεων των εισακτέων και το έκανε μέσω της ΕΒΕ, χρεώνοντας το αποτέλεσμα 
στα πανεπιστήμια. Η ΚΙΠΑΝ ζητά τη θέσπιση ακαδημαϊκών κριτηρίων για τον αριθμό των 
εισακτέων, μέσω της αξιολόγησης των Τμημάτων από την ΕΘΑΑΕ σχετικά με τον αριθμό των 
φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν ποιοτικά, σύμφωνα με τους πόρους και το 
προσωπικό που διαθέτουν. Στη συνέχεια να αποφασίζει η πολιτεία πόσους θέλει να 
εκπαιδεύσει (που να μπορούν να εκπαιδευτούν ποιοτικά) στα πανεπιστήμια και μετά, 
ανάλογα με το σύστημα εισαγωγής, τα τμήματα να έχουν τον πρώτο λόγο για τα κριτήρια 
εισαγωγής (με ποια μαθήματα, με τι συντελεστές βαρύτητας και αν θα χρειάζεται, με ποια 
βάση εισαγωγής).  

Υποστηρίζουμε, εδώ και πολλά χρόνια, ότι η υπερπροσφορά θέσεων εισακτέων στα 
πανεπιστήμια πρέπει να σταματήσει. Σήμερα πια είναι ολοφάνερη η αδυναμία των 
ιδρυμάτων να εκπαιδεύσουν με όρους ποιότητας τον υπερβολικό αριθμό των φοιτητών που 
το υπουργείο αυθαίρετα καθορίζει. 

Προαπαιτούμενο όμως είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Η 
στροφή στην επαγγελματική και τεχνική μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ήδη από το Λύκειο, 
με σοβαρές προοπτικές απασχόλησης θα μειώσει τη ζήτηση στην τριτοβάθμια για θέσεις 
χωρίς αντίκρισμα ή θέσεις-εισιτήρια μετανάστευσης.  

Για τις «Ομάδες Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων» (ΟΠΠΙ) η ΚΙΠΑΝ υποστήριξε 
από την αρχή ότι δεν πρόκειται για μια καλή πρακτική, ενώ είναι και ατελέσφορη. Η φύλαξη 
του προσωπικού και των χώρων των πανεπιστημίων, και η ομαλή ακαδημαϊκή λειτουργία 
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δεν διασφαλίζονται με τη σύσταση ειδικού τμήματος της ΕΛ.ΑΣ., που μάλιστα θα εδρεύει στο 
πανεπιστήμιο.  

Τα επιχειρησιακά σχέδια της αστυνομίας για την ασφάλεια των πανεπιστημίων και την 
αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος δεν χρειάζονται ειδικά σώματα και διαφορετικές 
στολές, αλλά πρέπει να εκπονούνται με μέτρο τις ιδιαιτερότητες των πανεπιστημιακών 
χώρων και σε συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές.  

Η ΚΙΠΑΝ, σε αντίθεση με τις παρατάξεις ΔΗΠΑΚ και Συσπείρωση, υποστηρίζει ευθαρσώς 
την εφαρμογή της κοινής νομοθεσίας για αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων 
των Α.Ε.Ι. (όπως διατυπώθηκε και στο Ν.4009/2011  και στο Ν.4623/2019), και τη δυνατότητα 
και υποχρέωση της αστυνομίας να επεμβαίνει χωρίς ειδική άδεια. Ωστόσο, η διαρκής 
παρουσία αστυνομικού σώματος θα πλήξει το πανεπιστήμιο όχι μόνο συμβολικά, αλλά και 
ουσιαστικά, καθώς συσπειρώνει και ενισχύει τις δυνάμεις που στο όνομα του «ασύλου» 
διεκδικούν ασυλία και υπερασπίζονται το άβατο, προσβάλλουν τις ακαδημαϊκές ελευθερίες, 
επιβάλλουν απόψεις και καταστάσεις, και «τιμωρούν» τους αντιφρονούντες.  

Αυτό το φαινόμενο το ΑΠΘ το έζησε έντονα την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά με τις 
συνεχιζόμενες καταλήψεις στο κτίριο της Πρυτανείας καθώς και στο κεντρικό κτίριο της ΣΘΕ.  

4. Πανδημία και εκπαίδευση 

Η νέα κατάσταση που βίωσε, λόγω της πανδημίας, η πανεπιστημιακή κοινότητα τους 
τελευταίους 19 μήνες με την εξ αποστάσεως διδασκαλία είχε ως αποτέλεσμα να 
δημιουργηθούν προβλήματα στην ποιότητα της εκπαίδευσης και στην αξιολόγησή της, στη 
διεξαγωγή της έρευνας, στην κοινωνικοποίηση των φοιτητών και στη ζωή όλων μας.  

Δυστυχώς, από πέρυσι, και ενώ το διδακτικό προσωπικό με υπερπροσπάθεια 
ανταποκρίθηκε στις νέες απαιτήσεις για διδασκαλία εξ αποστάσεως, χάθηκε πολύτιμος 
χρόνος από την αβελτηρία των αρμοδίων και την επιλογή άλλων προτεραιοτήτων. Σε πολλά 
ιδρύματα, όπως στο δικό μας, δεν δρομολογήθηκαν και δεν εφαρμόστηκαν μέτρα και 
πολιτικές για αντιμετώπιση της κατάστασης και για προετοιμασία της επιστροφής στις 
αίθουσες σε συνθήκες συνεχιζόμενης πανδημίας.  

Σήμερα η εκπαιδευτική διαδικασία, με τους όρους που επιβάλλει η ΚΥΑ και τις ελλείψεις 
που υπάρχουν, διεξάγεται σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Πέρα από την αυστηρή τήρηση 
των υγειονομικών όρων (αποστάσεις, χωρητικότητα, εξαερισμός, καθαρισμός κλπ) και τον 
έλεγχο της πρόσβασης, για την ασφάλεια και προστασία της υγείας, ιδίως εκείνων που είναι 
περισσότερο ευάλωτοι, πρέπει,  

 να διεξάγονται πρόσθετα τεστ χωρίς διακρίσεις εμβολιασμένων και μη,  

 να παρέχεται ρητά η δυνατότητα ευελιξίας στην οργάνωση και διεξαγωγή της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας.  

Η ΚΙΠΑΝ επίσης υποστηρίζει, και αυτό αποτελεί και απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ, ότι  

 «οι διδάσκοντες έχουν την αρμοδιότητα να κρίνουν αν το μάθημά τους 
διεξάγεται σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, και, σε περίπτωση που 
διαπιστώνουν μη συμμόρφωση ή ελλιπή τήρηση των οριζόμενων μέτρων, να 
το διακόψουν ή να λάβουν κάθε άλλη αναγκαία απόφαση για την οργάνωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας».    

5. Η δράση μας στο ΔΣ του ΕΣΔΕΠ και η λειτουργία του συλλόγου 
H ΚΙΠΑΝ συμμετείχε ενεργά στην προ διετίας (28/2/2019) συγκρότηση του 

διαπαραταξιακού Προεδρείου (Ενωτική Πρωτοβουλία, Συσπείρωση, ΚΙ.ΠΑ.Ν) του Δ.Σ. του 
ΕΣΔΕΠ και συνυπέγραψε τον απολογισμό του ΔΣ του Συλλόγου 2019-21. [Έκθεση 
Πεπραγμένων του Δ.Σ. του ΕΣΔΕΠ, από Φεβρουάριο 2019 έως Σεπτέμβριο 2021] 
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Σταθερή επιδίωξή μας η συνεργασία και η σύνθεση απόψεων, προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά πανεπιστήμια 
και ειδικότερα το ΑΠΘ, που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και 
υποστελέχωσή τους, καθώς και από τις πολιτικές της εκάστοτε ηγεσίας του Υπουργείου 
Παιδείας.  

Ωστόσο, η διάθεση συνεργασίας δεν αποτελούσε, όπως αποδείχτηκε, κοινή πεποίθηση 
όλων των παρατάξεων. Είχαμε από τη μια τις απαράδεκτες προσωπικές προσβολές με 
αχαρακτήριστο ύφος του εκπροσώπου της ΔΗΠΑΚ. Από την άλλη, τη διάσταση μεταξύ λόγων 
και πράξης από την Συσπείρωση, όταν σε κρίσιμες για τον Σύλλογο διαδικασίες θυσίαζαν 
στον βωμό του στενού παραταξιακού συμφέροντος τις ευρύτερες συναινέσεις που με πολλή 
προσπάθεια πετυχαίναμε.  

Είναι σαφές ότι οι κομματικές παρατάξεις επιδιώκουν την περιορισμένη συμμετοχή με 
σκοπό τον έλεγχο των διαδικασιών και του συλλόγου, όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν. 
Οι Γενικές Συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν αυτή την περίοδο ηλεκτρονικά, κάτι που δεν το 
αποδέχονταν πριν την πανδημία, και αυτό διευκόλυνε τη συμμετοχή των συναδέλφων. Όμως 
ακόμη και έτσι, με διαδικαστικές πρακτικές εξάντλησης, παρέμεναν στο τέλος οι μισοί. 
Αρνούνται επίσης, για τον ίδιο λόγο,  την επιστολική ψήφο και την ηλεκτρονική ψηφοφορία 
στις εκλογές,  και εξαιτίας αυτής της άρνησης παρατάθηκε η θητεία του ΔΣ, ενώ οι εκλογές 
μπορούσαν να διεξαχθούν νόμιμα πολλούς μήνες νωρίτερα.   

Είναι ευνόητο το γιατί αυτά τα θέματα της λειτουργίας και της μαζικότητας του 
Συλλόγου αποσιωπούνται στις «αγωνιστικές» και «διεκδικητικές» ανακοινώσεις και θέσεις 
των συγκεκριμένων παρατάξεων. Η μόνη απάντηση στις επιδιώξεις αυτές είναι η συμμετοχή 
στις εκλογές και στις διαδικασίες του Συλλόγου.  
 
 
Θα βρείτε πιο αναλυτικά τις θέσεις και τη δραστηριότητα της ΚΙΠΑΝ στην ΠΟΣΔΕΠ στις 
ανακοινώσεις και παρεμβάσεις που καταγράφονται στον ιστότοπο της ΚΙΠΑΝ, www.kipan.gr 
καθώς και στον ιστότοπο της ΠΟΣΔΕΠ, www.posdep.gr, στις αποφάσεις της Εκτελεστικής 
Γραμματείας και της Διοικούσας Επιτροπής.  
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια της ΚΙΠΑΝ στον ΕΣΔΕΠ και στην ΠΟΣΔΕΠ, έτσι 
ώστε από τις θέσεις αυτές να συνεχίσει ακαδημαϊκά και ακηδεμόνευτα τις προσπάθειες για 
ένα καλύτερο Ελληνικό Δημόσιο Πανεπιστήμιο. 
 
 

Εκλογές για ανάδειξη ΔΣ του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ και εκπροσώπων στο συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, την 

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, ώρες 10:00-17:00, στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης 

 
 


