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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) 

Βόλος, 27-04-2020       Αρ. Πρωτ.: 653 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 

(Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δηλώνει ομόφωνα την αντίθεσή του στην εν 
μέσω πανδημίας κατάθεση για διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου 
Παιδείας.  

Η τακτική της Κυβέρνησης, όπως άλλωστε και των προηγούμενων Κυβερνήσεων, 
βαδίζει σε γνώριμα μονοπάτια έλλειψης δημοκρατίας, καθώς η τρέχουσα 
διαβούλευση γίνεται σε συνθήκες αποκλεισμού όλων μας στο σπίτι με έντονο 
περιορισμό στην εκπλήρωση ατομικών και συλλογικών μας δικαιωμάτων και 
ελευθεριών (δυνατότητας ελεύθερης μετακίνησης των πολιτών και απρόσκοπτη 
λειτουργία των δικαιωμάτων του «συνέρχεσθαι» και του «συνδικαλίζεσθαι»). 
Θυμίζουμε ότι παρόμοια τακτική ακολουθήθηκε με την ψήφιση του νόμου για την 
κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου 4623/19 σε καλοκαιρινή περίοδο και του 
πολυνομοσχεδίου για την παιδεία 4610/19 σε περίοδο Πάσχα. 

Παράλληλα, θεωρούμε ότι η Κυβέρνηση λειτουργεί αντιδημοκρατικά και 
προφανώς αντιφατικά, καθώς καταθέτει προς διαβούλευση το εν λόγω νομοσχέδιο 
χωρίς να προηγηθεί στοιχειώδης διάλογος με όλους τους συνδικαλιστικούς φορείς 
της εκπαίδευσης (όπως ο δικός μας), ενώ την ίδια στιγμή ζητά την συναίνεση όλων 
μας, ώστε να ξεφύγει η χώρα από την πανδημία με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. 

Επισημαίνουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ε.ΔΙ.Π. (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.ΔΙΠ) στις 
15/2/2019 σε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας 
Καθηγητή Ηλία Γεωργαντά έθεσε τα μείζονα θεσμικά και οικονομικά αιτήματα του 
κλάδου μας και ακόμη περιμένει απαντήσεις στο πλαίσιο μιας επομένης από εκείνη 
επίσημης συνάντησης! Αντίθετα από τις όποιες υποσχέσεις για αποδοχή 
τουλάχιστον μέρους των αιτημάτων μας, η Κυβέρνηση με το παρόν προς 
διαβούλευση νομοσχέδιο προχωρά στον αποκλεισμό του Ε.ΔΙ.Π. από το 
εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή της Διοίκησης των Δημόσιων Πανεπιστημίων (στο 
οποίο έως σήμερα συμμετέχει). Ταυτόχρονα αποκλείει και άλλες κατηγορίες 
προσωπικού στα Δημόσια Πανεπιστήμια (ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό) 
βάζοντας προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό μας από όλα τα όργανα διοίκησης του 
Πανεπιστημίου σε επόμενο νομοθέτημα που θα ρυθμίζει εκ νέου τα ζητήματα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Με κλειστά, λοιπόν, τα Πανεπιστήμια, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας 
επιδιώκουν να προωθήσουν ρυθμίσεις, τις οποίες καταδικάζουμε. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε: 

 Διοίκηση του Πανεπιστημίου από Πρυτανικές Αρχές εκλεγμένες αποκλειστικά 

από μία κατηγορία προσωπικού. 

 Δίδακτρα σε ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα (με την προοπτική να 

ακολουθήσουν και τα μη ξενόγλωσσα προγράμματα). 



 Δίδακτρα σε θερινά προγράμματα.  

 Δραστηριότητες και συμπράξεις που μετατρέπουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε 

επιχείρηση (με χρηματοδότηση και αξιολόγηση σύμφωνα με τους κανόνες της 

αγοράς). 

 Εισαγωγή ελιτίστικων κριτηρίων μεταγραφής των φοιτητών (διαφορά 2.750 

μορίων) που ταυτόχρονα κατηγοριοποιεί τα Τμήματα των Πανεπιστημίων, ενώ 

δεν υπάρχει ουσιαστική μέριμνα για την βελτίωση των συνθηκών διαμονής τους.  

Καλούμε την Κυβέρνηση να αναβάλλει την εν λόγω διαβούλευση τουλάχιστον 
έως τη λήξη των περιοριστικών μέτρων που έχει επιβάλλει λόγω της πανδημίας.  

Ζητούμε την διενέργεια ουσιαστικού διαλόγου με όλους τους φορείς της 
εκπαίδευσης, πριν από την προώθηση οποιουδήποτε νομοσχεδίου προς 
διαβούλευση και ψήφιση. 
 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Σοφία Μαργώνη*     Ιωάννης Σαράτσης* 

* οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που βρίσκεται στο αρχείο μας 


