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ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ 

24/5/2022 

Πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη  

των Συλλόγων Εργαζομένων και Φοιτητών –τριών του ΑΠΘ 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αποφάσεων των οργάνων (Γ.Σ. και Δ.Σ.) του ΕΣΔΕΠ, καλείσθε, τα Δ.Σ. των 
Συλλόγων Εργαζομένων και Φοιτητών –τριών του ΑΠΘ, να συμμετάσχετε σε κοινή σύσκεψη  την προσεχή 
Δευτέρα 30-5-2022 και ώρα 13:00 μμ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη (αίθουσα του ισογείου), ενόψει της 
προαναγγελθείσας προσπάθειας εγκατάστασης των ΟΠΠΙ στο ΑΠΘ. 
Σκοπός της κοινής σύσκεψης είναι ο συντονισμός δράσεων αντιμετώπισης των αντιδημοκρατικών και 

αυταρχικών μέτρων της κυβέρνησης, με σκοπό την καταστολή της συλλογικής αντίθεσης και δράσης της 

πανεπιστημιακής κοινότητας  μέσα από τους συλλόγους της, για:  

— κατάργηση του Νόμου 4777/2021 (ν. Κεραμέως – Χρυσοχοίδη). [Απόφαση ΓΣ ΕΣΔΕΠ 23/4/2021], 

— « … την παύση κάθε διαδικασίας ορισμού και λειτουργίας «επιτροπών» που θα συντάξουν 

«κανονισμούς» για τις κάμερες και τα γραφεία «σημάτων και εικόνων επιτήρησης», «πειθαρχικά 

ελέγχου» των φοιτητών/-τριών, και που ποινικοποιούν τις κινητοποιήσεις τους, ακόμη και την απλή 

συνάθροιση».  [Απόφαση ΓΣ ΕΣΔΕΠ 23/4/2021], 

— καταγγελία της προσπάθειας μετατροπής του ΑΠΘ από χώρο εκπαίδευσης και έρευνας σε πεδίο 

άσκησης αυταρχισμού και καταστολής στις δίκαιες διεκδικήσεις του συντεταγμένου πανεπιστημιακού 

κινήματος φοιτητών, ΔΕΠ και εργαζομένων, 

— καταδίκη της πρόσφατης βάναυσης και απαράδεκτης εισβολή ΜΑΤ και ασφαλιτών στην 

Πανεπιστημιούπολη, και ειδικά στο κτήριο της ΣΘΕ, με ανθρωποκυνηγητό σε φοιτητές, ρίψη 

χειροβομβίδων κρότου-λάμψης και χρήση χημικών, την ώρα που διεξάγονταν μαθήματα στον χώρο, 

καθώς και των πρόσφατων απρόκλητων βίαιων επιθέσεων και ξυλοδαρμών φοιτητών στο Κτήριο 

Διοίκησης και στη ΣΘΕ, που οδήγησαν σε σοβαρούς τραυματισμούς και στη σύλληψη ενός φοιτητή, 

— καταγγελία του οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του δημόσιου δωρεάν πανεπιστημίου, και επιβολής 

του πανεπιστήμιου - επιχείρηση που μετατρέπει τους διδάσκοντες σε επιχειρηματίες, την έρευνα σε 

διαρκή διαδικασία προσέλκυσης χρηματοδοτήσεων και επενδυτών, τους φοιτητές σε πελάτες, και τη 

γνώση σε εμπόρευμα και αγοραίες «δεξιότητες», 

— διεκδίκηση ενάντια στη συνεχή υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των πανεπιστημίων, την 

κατάρρευση εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, τη συρρίκνωση της δωρεάν φοιτητικής 

μέριμνας, την υποβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων καθώς και της ελεύθερης και βασικής 

έρευνας. 

— διεκδίκηση ενάντια στη διογκούμενη ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια, την αύξηση του 

πληθωρισμού στο 10,2 % που συρρικνώνει το εισόδημα των εργαζομένων, καλώντας τα όργανα 

διοίκησης (Σύγκλητο, ΣτΤ) του ΑΠΘ να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων για ένα δημόσιο δωρεάν 

Πανεπιστήμιο στην υπηρεσία των συγχρόνων κοινωνικών αναγκών. 

 

Για το ΔΣ 

Ο Αντιπρόεδρος        Ο Γραμματέας 

Δημήτρης Ραπτάκης     Σωτήρης Σωτηρόπουλος  


