ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τα μέλη του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη Γενική
Συνέλευση της 09.11.2010 καταλήξαμε ομόφωνα μετά από συζήτηση στις εξής
αποφάσεις:
- Απορρίπτουμε το «Κείμενο Διαβούλευσης για την έναρξη διαλόγου για την
Ανώτατη Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας, Διά βίου μάθησης και
Θρησκευμάτων, γιατί:
 Βασίζεται σε απαξιωτικές και ισοπεδωτικές αντιλήψεις για το δημόσιο
Πανεπιστήμιο και παραγνωρίζει εντελώς το υψηλού επιπέδου διδακτικό
και ερευνητικό έργο που αυτό επιτελεί.
 Φανερώνει άγνοια των προβλημάτων και των πραγματικών αναγκών της
ανώτατης εκπαίδευσης. Επιδιώκει την πλήρη ανατροπή της υπάρχουσας
κατάστασης κινούμενο προς μια αρνητική και επικίνδυνη κατεύθυνση.
 Υπονομεύει και αλλοιώνει το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.
 Οδηγεί σε ένα δυσμενές νομικό πλαίσιο για το δημόσιο Πανεπιστήμιο.
 Επιβάλλει στο δημόσιο Πανεπιστήμιο ασφυκτική κρατική παρέμβαση και
καταργεί το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων με το θεσμό του
«Συμβουλίου Διοίκησης», το οποίο προβλέπεται να στελεχώνεται μερικώς
από άτομα που δεν προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο και που δεν
εκλέγονται από αυτόν, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για πολιτικές και
κομματικές παρεμβάσεις στο χώρο του Πανεπιστημίου.
 Εμπεριέχει διατάξεις αντισυνταγματικές.
 Προβλέπει

πρακτικές

λειτουργίας

του

Πανεπιστημίου

που

είναι

ουσιαστικά ανεφάρμοστες ή/και εξαιρετικά δαπανηρές.
 Υποβαθμίζει τη Σύγκλητο και περιορίζει δραματικά τις αρμοδιότητές της.

 Υποβαθμίζει ως εκπαιδευτικές και επιστημονικές μονάδες τα Τμήματα,
τα οποία αποτελούν το βασικό φορέα της διδασκαλίας και της έρευνας
στο Πανεπιστήμιο. Αφαιρεί από αυτά την ευθύνη καταρτισμού των
προγραμμάτων σπουδών και παύει την εκπροσώπησή τους στη
Σύγκλητο.
 Kαταργεί τη βαθμίδα του Λέκτορα υποβαθμίζοντάς την σε μη εξελίξιμη,
κατά το πρότυπο του παλαιού βοηθού, μολονότι σε αυτήν ανήκει ένα
σημαντικό δυναμικό εξελίξιμων νέων επιστημόνων.
 Μετατρέπει το δημόσιο Πανεπιστήμιο σε Ανώνυμη Εταιρεία που
λειτουργεί με τους όρους της αγοράς. Το γεγονός αυτό θίγει ιδιαίτερα τις
Ανθρωπιστικές Σπουδές αγνοώντας προκλητικά τη σημασία τους.
- Τα μέλη του Συλλόγου μελών Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.
διατρανώνουμε την πίστη μας στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση κατά τις
επιταγές του Συντάγματος, καθώς και την αποφασιστικότητά μας να
προασπίσουμε με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο το δημόσιο Πανεπιστήμιο.
-

Αποδοκιμάζουμε

τη

συστηματική

και

κατευθυνόμενη

προσπάθεια

συκοφάντησης και απαξίωσης του δημόσιου Πανεπιστημίου με την προβολή
χαλκευμένων και επιλεκτικών «στοιχείων» στον ημερήσιο τύπο.
- Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη προβλημάτων στο χώρο της δημόσιας ανώτατης
εκπαίδευσης και την ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων και αλλαγών που θα
πρέπει να γίνουν σταδιακά και μετά από γόνιμο διάλογο.
- Καλούμε την Πολιτεία να σεβαστεί και να τηρήσει τις συμβατικές της
υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο Πανεπιστήμιο.
- Καλούμε το Υπουργείο να σταματήσει την απαράδεκτη κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια με την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των
διορισμών των εκλεγμένων μελών Δ.Ε.Π., η οποία προκαλεί τεράστια
προβλήματα δυσλειτουργίας στα Α.Ε.Ι.
- Καλούμε επίσης το Υπουργείο να καταργήσει το άρθρο 29 του νόμου 3879/2010
που καθιερώνει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την πλήρωση θέσης Δ.Ε.Π. την
έγκριση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων. Με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι αδύνατη η
εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και υπονομεύεται εκ των προτέρων
κάθε προσπάθεια σοβαρού προγραμματικού σχεδιασμού του έργου τους.

- Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την υποχρηματοδότηση της δημόσιας
ανώτατης παιδείας, την υποχρηματοδότηση της έρευνας και τις ανεπίτρεπτα
χαμηλές αποδοχές των πανεπιστημιακών δασκάλων.
- Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση που δικαιούται το δημόσιο Πανεπιστήμιο από
την Πολιτεία βάσει του Συντάγματος.
- Διεκδικούμε αξιοπρεπείς αποδοχές για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους με
ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στο βασικό μισθό. Επισημαίνεται ότι οι
αποδοχές μας παραμένουν για πολλά χρόνια καθηλωμένες σε απαράδεκτα
χαμηλά επίπεδα, σε αναντιστοιχία με την αναπροσαρμογή των αποδοχών
άλλων κατηγοριών δημοσίων λειτουργών (βουλευτές, δικαστικοί).
- Ζητούμε να ξεκινήσει άμεσα με το Υπουργείο ένας πραγματικός και
ουσιαστικός διάλογος με σκοπό τη βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου
για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση με βάση τις προτάσεις που έχουν στο
παρελθόν διατυπώσει και συνεχίζουν να διατυπώνουν οι πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι μέσω των συνδικαλιστικών τους οργάνων και των πανεπιστημιακών
αρχών.
- Πιστεύουμε στην αξιολόγηση των Πανεπιστημίων με την προϋπόθεση ότι αυτή
θα στοχεύει στη νηφάλια αποτίμηση του έργου τους και την περαιτέρω βελτίωση
και προαγωγή τους. Ωστόσο, για τη δίκαιη και ουσιαστική αξιολόγηση των
Πανεπιστημίων πρέπει προηγουμένως η Πολιτεία να ανταποκριθεί πλήρως στις
υποχρεώσεις της απέναντι τους, τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης όσο και σε
επίπεδο θεσμικών αλλαγών.
- Ως υπεύθυνοι πανεπιστημιακοί λειτουργοί αποκλειστικά αφοσιωμένοι στην
υπηρεσία της δημόσιας ανώτατης παιδείας αγωνιζόμαστε και θα συνεχίσουμε
να αγωνιζόμαστε για την εύρυθμη λειτουργία της Φιλοσοφικής Σχολής παρά τις
συχνά ανυπέρβλητες αντιξοότητες (τεράστιο αριθμό φοιτητών, δυσμενή
αναλογία διδασκόντων-διδασκομένων, έλλειψη αιθουσών), χωρίς εκπτώσεις
στην ποιότητα και στο κύρος της παρεχόμενης παιδείας.
- Παραμένουμε σε επιφυλακή και εγρήγορση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε
τις επιθέσεις στο δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου καθώς και τις
προσπάθειες υποβάθμισης και απαξίωσής του.
- Καλούμε τα μέλη μας σε 48ωρη προειδοποιητική απεργία την Τρίτη 23 και
την Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 και επιφυλασσόμαστε για την κλιμάκωση του
αγώνα μας σε περίπτωση που το Υπουργείο επιμείνει να προχωρήσει στην
ψήφιση νόμου που θα βασίζεται στη φιλοσοφία και τις προτάσεις που εμπεριέχει
το «Κείμενο Διαβούλευσης».

