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Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/12/2020
αποφάσισε:
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Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ της 17ης
Δεκεμβρίου 2020
Για τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης
για ειδικό αστυνομικό σώμα στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για συγκρότηση ειδικού αστυνομικού
σώματος στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα η ΓΣ του ΕΣΔΕΠ επισημαίνει:
1) Τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας δεν είναι χώροι ανομίας και
παραβατικότητας, όπως συστηματικά επιχειρείται να παρουσιασθούν.
2) Παρά τις τραγικές συνθήκες έλλειψής επαρκούς χρηματοδότησης, διδακτικού και
διοικητικού προσωπικού, ενίσχυσης των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών στα
Πανεπιστήμια εκτελείται εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο υψηλού επιπέδου.
3) Αποτελεί ιστορική κατάκτηση τους κανόνες της ακαδημαϊκής ζωής και των
δραστηριοτήτων εντός των Πανεπιστημίων, της ελεύθερης και ανεμπόδιστης έρευνας,
κοινωνικής και πολιτικής δράσης να τους καθορίζει η ίδια η Ακαδημαϊκή κοινότητα και όχι
οι δημόσιες ή ιδιωτικές μονάδες καταστολής.
4) Για την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος υπάρχει το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει
την αντιμετώπισή του.
Σε αυτό το πλαίσιο η ΓΣ του ΕΣΔΕΠ:

θεωρεί πρόκληση την «ετοιμότητα» που επιδεικνύει η κυβέρνηση να διαθέσει όσα χρήματα και
ανθρώπινους πόρους απαιτούνται για τη συγκρότηση σωμάτων καταστολής στα ΑΕΙ, όταν οχτώ
μήνες μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, τα πανεπιστήμια μας, τα νοσοκομεία μας, τα μέσα
μαζικής μεταφοράς, οι χώροι που εργάζεται ο λαός και η νεολαία μας παραμένουν πρακτικά
αθωράκιστα.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν δεν αφορούν την ασφάλεια των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και
της Ακαδημαϊκής κοινότητας. Αφορούν την καταστολή και τον περιορισμό της ακαδημαϊκής
ελευθερίας και μετατρέπουν τα Πανεπιστήμια σε χώρους που θα λειτουργούν με όρους και
κανονισμούς επιχειρήσεων. Η δε ιδέα γενικευμένου περιορισμού της ελεύθερης πρόσβασης
στο Πανεπιστήμιο θεωρείται ιδιαίτερα απαράδεκτη, καθώς έτσι καταργείται η καταστατική
αρχή του δημόσιου κοινωνικού Πανεπιστήμιου.
Η ΓΣ του ΕΣΔΕΠ εκφράζει την ανησυχία της και καλεί την Πανεπιστημιακή κοινότητα σε
ετοιμότητα καθώς τα μέτρα καταστολής που προαναγγέλλονται έρχονται για υποστηρίξουν τις
νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που θα οδηγούν σε περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
της Δημόσιας εκπαίδευσης, τη γενίκευση των διδάκτρων, την άμεση υποταγή της εκπαίδευσης
και έρευνας στα ΑΕΙ στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων.
Τα Πανεπιστήμια δεν έχουν την ανάγκη σωμάτων καταστολής. Έχουν ανάγκη από νέες θέσεις
μόνιμου διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, προσωπικού φύλαξης και
καθαριότητας, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για φοιτητική μέριμνα,
διδασκαλία και έρευνα.
ΓΣ-ΕΣΔΕΠ, 17-12-2020
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Απόφαση της ΓΣ του ΕΣΔΕΠ 17 Δεκεμβρίου 2020
σχετικά με την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των ΑΕΙ

Η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα προβλήματα
λειτουργίας των πανεπιστημίων ως αποτέλεσμα της δραματικής οικονομικής κατάστασης στην
οποία αυτά έχουν περιέλθει την τελευταία δεκαετία. Ιδιαίτερα για το ΑΠΘ ο ισχνότατος τακτικός
προϋπολογισμός των 12,5 εκατομμυρίων για το 2021 (από τα 45 του 2009) αδυνατεί να καλύψει
ακόμη και αυτές τις ανελαστικές δαπάνες που αφορούν στη λειτουργία, στη συντήρηση των
υποδομών και του εξοπλισμού του.

Παράλληλα, η υποστελέχωση του ΑΠΘ σε διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (αλλά και σε
όλες τις κατηγορίες του προσωπικού) είναι παραπάνω από εμφανής στην καθημερινή
λειτουργία του, την εκπαιδευτική, την ερευνητική και τη διοικητική. Το ΑΠΘ έχει χάσει από το
2010 περίπου 500 θέσεις ΔΕΠ και από τις 1.600 θέσεις που έχει τώρα προβλέπεται τα επόμενα
πέντε χρόνια να χάσει άλλες 400. Η καθυστερημένη (μόλις στο τέλος του 2020) απόδοση
μερικών δεκάδων θέσεων ΔΕΠ, που θα στελεχωθούν ίσως στο τέλος του 2021, και η κάλυψη
διδακτικών αναγκών τα τελευταία χρόνια με περιστασιακούς συμβασιούχους με ελαστικές
σχέσεις εργασίας δυσχεραίνουν την εκπλήρωση της αποστολής του Ιδρύματος. Αυτό δεν το
αντιλαμβάνεται η Πολιτεία, η οποία δεν προχωρά στην αναπλήρωση των ουσιαστικών κενών
και περικόπτει τον ήδη πενιχρό προϋπολογισμό.
Αποτελεί πάγια θέση του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ότι η κρατική χρηματοδότηση αποτελεί συνταγματική
υποχρέωση της πολιτείας και οφείλει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη, εκπαιδευτική και ερευνητική, λειτουργία των ΑΕΙ. Ο
ΕΣΔΕΠ εκτιμά ότι, αν συνεχίσουμε έτσι, η κατάσταση στο ΑΠΘ δεν θα είναι αναστρέψιμη.
Επιπλέον, η πανδημία συνεχίζει να επιβαρύνει το ΑΠΘ και οι οικονομικές και εκπαιδευτικές
επιπτώσεις της έχουν φέρει το πανεπιστήμιο στα όριά του.
Γι’ αυτό, η Γενική Συνέλευση του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ ζητά:
- την άμεση αναπλήρωση όλων των καθηγητικών θέσεων που χάθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη
2018-19 και 2019-20, ως ελάχιστο επείγον μέτρο και
- την επαρκή χρηματοδότηση για την ουσιαστική, εκπαιδευτική και ερευνητική, λειτουργία των
πανεπιστημίων.
ΓΣ-ΕΣΔΕΠ, 17-12-2020
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