[Τα μέλη Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ είναι περί τα 280 (μετά από
συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις), τα μέλη που ψήφισαν στις τελευταίες
εκλογές είναι 145 και αυτοί που πήραν μέρος στην τελευταία Γ.Σ. ήταν 94.]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Γενική Συνέλευση της Τρίτης, 11ης Οκτωβρίου 2011, του Συλλόγου Διδακτικού
Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών κατέληξε μετά από συζήτηση στα εξής:
– Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τις νέες βάναυσες περικοπές στους μισθούς μας και την
περαιτέρω δραματική μείωση των εισοδημάτων μας. Θεωρούμε απαράδεκτη τη μείωση κατά
20% του ερευνητικού επιδόματος, το οποίο κανονικά έπρεπε να είχε ήδη ενσωματωθεί στο
βασικό μας μισθό, δεδομένου ότι η έρευνα αποτελεί, μαζί με τη διδασκαλία, αναπόσπαστο
κομμάτι του λειτουργήματός μας. Επίσης, διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τη
φημολογούμενη περαιτέρω συρρίκνωση του μισθού μας, είτε με την εκδίωξη του κλάδου μας
από το ειδικό μισθολόγιο και την ένταξή μας στο ενιαίο μισθολόγιο, είτε με τη δημιουργία
ενός νέου «ειδικού μισθολογίου», το οποίο δε θα έχει καμιά σχέση με ειδικό μισθολόγιο που
να συνάδει προς το υψηλό λειτούργημά μας. Η κυβέρνηση αθετεί τις επανειλημμένες
δεσμεύσεις της περί του αντιθέτου.
– Καλούμε την ηγεσία της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. να αρθεί επιτέλους στο ύψος των περιστάσεων και να
αναλάβει τις ευθύνες της, υπερασπίζοντας με δυναμικό και διεκδικητικό τρόπο τα
συμφέροντα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Την καλούμε, επίσης, να δημοσιεύσει στον
ημερήσιο Τύπο, ακόμη και με πληρωμένη καταχώρηση, πίνακα με τις αποδοχές των
πανεπιστημιακών δασκάλων, ώστε να καταστεί γνωστή η πραγματική οικονομική τους
κατάσταση στην ελληνική κοινωνία, η οποία αγνοεί τη δεινή θέση στην οποία έχουν
περιέλθει. Επισημαίνουμε ότι η κατάσταση αυτή είναι περισσότερο δυσμενής κυρίως για τα
μέλη Δ.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής, που έχουν ως μοναδική πηγή εισοδήματος τον πενιχρό
και διαρκώς μειούμενο μισθό τους.
– Καταγγέλλουμε την τροπολογία που κατέθεσε την Παρασκευή, 7/10/2011, το Υπουργείο
Π.Δ.Β.Μ.Θ. σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας (!), με την οποία η Υπουργός, με ωμό τρόπο
που παραπέμπει σε άλλες εποχές, παρεμβαίνει στις διαδικασίες εκλογής των μελών των
Συμβουλίων, παραβιάζοντας απροκάλυπτα και απροσχημάτιστα το αυτοδιοίκητο των
Πανεπιστημίων. Η πράξη αυτή προδίδει τον πανικό που διακατέχει το Υπουργείο μπροστά
στη σθεναρή και μαζική αντίσταση της πανεπιστημιακής κοινότητας σχετικά με την
εφαρμογή του προδήλως προβληματικού και ανεφάρμοστου νόμου 4009/2011. Καταδικάζουμε
επίσης το ύφος και το περιεχόμενο των τελευταίων εγκυκλίων του Υπουργείου, οι οποίες
αναφέρονται στα μαθήματα και τις εξετάσεις των φοιτητών.
– Στηρίζουμε τους πρυτάνεις που αρνήθηκαν να υποβάλουν τις διαπιστωτικές πράξεις,
επικροτούμε τις αποφάσεις των προηγούμενων Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων καθώς και

των Καθηγητών που αρνούνται να λάβουν μέρος στην πενταμελή επιτροπή και καλούμε τους
συναδέλφους μας να μη συμμετάσχουν στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των
εσωτερικών μελών των Συμβουλίων.
– Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης, 19 Οκτωβρίου 2011.
– Προτείνουμε τη διοργάνωση εκδήλωσης διαμαρτυρίας ενάντια στο νέο νόμο και τις
μισθολογικές περικοπές με το σχηματισμό ανθρώπινης αλυσίδας, συμβολικού χαρακτήρα,
γύρω από το Κεντρικό Πανεπιστήμιο, σε συντονισμό και συνεννόηση με τους άλλους
συλλόγους Δ.Ε.Π. και τους φοιτητικούς συλλόγους του Ε.Κ.Π.Α. Παράλληλα, καλούμε τους
συλλόγους Δ.Ε.Π. της χώρας να διοργανώσουν ανάλογες εκδηλώσεις στις κατά τόπους έδρες
των άλλων Πανεπιστημίων. Ως μέρα διοργάνωσης των εκδηλώσεων προτείνουμε την Τρίτη,
25 Οκτωβρίου 2011, εναρμονιζόμενοι με το κάλεσμα της 3ης Πανελλαδικής Συνάντησης
Συλλόγων Δ.Ε.Π. για εκδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά το τελευταίο πενθήμερο του Οκτωβρίου.
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