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ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ. ΣΔΕΠ-ΓΠΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
Η ΓΣ του ΣΔΠΕΠ-ΓΠΑ αποφάσισε ομόφωνα ότι η πρόταση του Πρύτανη για την ανάπτυξη –
διεύρυνση του ΓΠΑ την οποία λάβαμε ηλεκτρονικά με την ονομασία «ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΣΧΟΛΗΣ 2018», με την προτροπή μάλιστα να συζητηθεί εντός 10 ημερών στα Τμήματα, τα οποία
θα πρέπει να αποστείλουν και τα γνωστικά τους αντικείμενα, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ.
Δεν έχει προκύψει μέσα από μια εκτεταμένη διαβούλευση με το σύνολο της Ακαδημαϊκής
κοινότητας και δεν υπακούει σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο Ακαδημαϊκών κριτηρίων και αρχών.
Δεν συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση ή έστω μια υποτυπώδη μελέτη σκοπιμότητας και
βιωσιμότητας.
Δεν πληροί τις προϋποθέσεις για συγχώνευση ή κατάτμηση ακαδημαϊκών μονάδων που θέτει ο Ν.
4485/17 (αρθ. 5, παρ. 1)
Δεν λαμβάνει υπόψη:
1. Την υποχρηματοδότηση του ΓΠΑ, η οποία έφθασε σε ποσοστό 70% συγκριτικά με το 2010
2. Την υποστελέχωση σε μέλη ΔΕΠ (από το 2014 – 17 έχουν αποχωρήσει 20 και πλέον
συνάδελφοι, ενώ φέτος θα αφυπηρετήσουν 10)
3. Την υποστελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό και σε ΕΤΕΠ
4. Τον υπερδιπλασιασμό του αριθμού των εισακτέων φοιτητών τα τελευταία χρόνια
5. Τις πιθανές επιπτώσεις στην απορρόφηση των αποφοίτων μας από την αγορά εργασίας.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητάμε την απόσυρση της πρότασης και την έναρξη ενός
οργανωμένου διαλόγου με όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΓΠΑ.
Η ΓΣ του ΣΔΕΠ-ΓΠΑ προτείνει αμέσως μετά τις Πρυτανικές εκλογές, οι νέες Πρυτανικές αρχές σε
συνεργασία με τις νυν και την Επιτροπή χάραξης Στρατηγικής ανάπτυξης του ΓΠΑ, μετά από
διαβούλευση, χωρίς ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο και πιέσεις - με συγκεκριμένο όμως
χρονοδιάγραμμα - να υποβάλλουν στην Ακαδημαϊκή κοινότητα ένα ορθολογικό σχέδιο
ανασυγκρότησης του Πανεπιστημίου ώστε να ληφθούν οι ιδανικότερες αποφάσεις . Η Γ.Σ. θεωρεί
εκ των ων ουκ άνευ την ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή των Συνελεύσεων των Τμημάτων.
Επίσης θεωρεί ότι θα πρέπει να έχουμε ως κύριο γνώμονα για τις αποφάσεις που θα πάρουμε το
συμφέρον των φοιτητών μας, της Ελληνικής οικογένειας και κοινωνίας καθώς και τη στήριξη,
ανάπτυξη και αναβάθμιση του Δημόσιου Πανεπιστήμιου.
Όλες οι απόψεις συγκλίνουν ότι η ανασυγκρότηση του ΓΠΑ στη συγκεκριμένη συγκυρία είναι
επιβεβλημένη αλλά θα πρέπει να βασίζεται σε ένα καλά οργανωμένο αναπτυξιακό σχέδιο το οποίο
μακροχρόνια θα έχει μόνο θετικές επιπτώσεις.
Βέβαια απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου είναι η αύξηση της
χρηματοδότησης του ΓΠΑ καθώς και η στελέχωση του με προσωπικό (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΔΠ).
Για τη Γενική Συνέλευση
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σταύρος Αλεξανδρής

Διονύσιος Καλύβας
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