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(Στη συνέλευση έλαβαν μέρος 84 μέλη ΔΕΠ, από τα
εκλογές).

145 που ψήφισαν στις τελευταίες

Την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2011, συνήλθε η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύλλογός μας επανεπιβεβαιώνει την
κατηγορηματική αντίθεσή του στο νόμο-πλαίσιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή και
διατρανώνει την αταλάντευτη θέση του να συνεχίσει να αγωνίζεται για την
προάσπιση του δημόσιου Πανεπιστημίου και για τη διαρκή βελτίωση της διδασκαλίας
και της έρευνας που επιτελείται σε αυτό. Οι αδιέξοδες πιέσεις που ασκούνται από το
Υπουργείο, η θέση και η άρση βεβιασμένων προθεσμιών εφαρμογής που απαξιώνουν
την ίδια την έννοια του νόμου-πλαισίου και η αδιάλλακτη στάση δεν βοηθούν στην
αντιμετώπιση μεγάλων θεμάτων, όπως αυτό της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, ο Σύλλογός μας μετά από συζήτηση αποφάσισε τα εξής:
 Ζητούμε από τη νέα Κυβέρνηση να αρθεί στο ύψος των ιστορικών
περιστάσεων που την ανέδειξαν, να απεγκλωβιστεί από τις αγκυλώσεις του
πρόσφατου παρελθόντος και να αρχίσει έναν ουσιαστικό διάλογο με τα
Πανεπιστήμια, για να συναποφασιστούν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν
προς τη σωστή κατεύθυνση.
 Καταγγέλλουμε για άλλη μια φορά την κατάργηση από το νέο νόμο της
εισαγωγικής βαθμίδας του Λέκτορα και την υποβάθμιση των υπηρετούντων
Λεκτόρων.
 Συμπαραστεκόμαστε

στον αγώνα των εργαζομένων στις υπηρεσίες
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης του Ε.Κ.Π.Α. ενάντια στο βάναυσο
μέτρο της αποκαλούμενης “εργασιακής εφεδρείας” και δηλώνουμε ότι θα
εναντιωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην απόλυση συναδέλφων, την
αποψίλωση των υπηρεσιών από ανθρώπινο δυναμικό και την κατάργηση
οργανικών θέσεων.

 Εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στη φημολογούμενη

συγχώνευση ή/και κατάργηση Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, γεγονός
που θα επιφέρει σημαντικό πλήγμα στο επίπεδο των σπουδών και στην
ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και θα οδηγήσει στην κατάργηση
ολόκληρων γνωστικών αντικειμένων που μέχρι τώρα διδάσκονται με
μεγάλη επιτυχία και με βάση οργανωμένα και ποιοτικά προγράμματα
σπουδών.
 Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για τη σοβαρή μισθολογική υποβάθμιση του

κλάδου και εκφράζουμε τη ζωηρή ανησυχία μας για το ενδεχόμενο

περαιτέρω μειώσεων των οικονομικών μας απολαβών υπό το καθεστώς του
σχεδιαζόμενου νέου ειδικού μισθολογίου.
 Εναντιωνόμαστε στη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών

μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μας. Πρόκειται για διαδικασία
έκνομη, που συνιστά θεσμική εκτροπή, καθώς η πενταμελής οργανωτική
επιτροπή διορίστηκε από το Υπουργείο με αδιαφανείς και μη σύννομες
διαδικασίες. Δεν είναι τυχαία άλλωστε και η παραίτηση του Προέδρου της,
Καθηγητή Δ. Ασημακόπουλου. Καλούμε και τα λοιπά μέλη της οργανωτικής
επιτροπής να παραιτηθούν, αναλογιζόμενα την τεράστια ακαδημαϊκή και
ηθική τους ευθύνη. Χαιρετίζουμε τη στάση των μελών της πανεπιστημιακής
κοινότητας που είχαν το θάρρος και την ηθική ευαισθησία να αρνηθούν να
συμμετάσχουν σε μη δημοκρατικές διαδικασίες. Παράλληλα καλούμε τα
μέλη μας να μη συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία είτε ως υποψήφιοι
είτε ως εκλογείς.

 Εκφράζουμε την εντονότατη δυσφορία μας για τη στάση του Προεδρείου της

Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., το οποίο όχι μόνο δεν αντιστέκεται στα σχέδια του Υπουργείου
για την κατάλυση του δημόσιου Πανεπιστημίου, αλλά αντίθετα δίνει την
εντύπωση ότι συμπορεύεται μαζί του σε ρόλο συμβούλου και βοηθού. Υπό
τις παρούσες συνθήκες θεωρούμε ότι το Προεδρείο της Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. δεν
εκπροσωπεί τον κλάδο των πανεπιστημιακών δασκάλων.
 Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Πανελλαδικής Συνάντησης

Συλλόγων Δ.Ε.Π., η οποία με αποφασιστικό και δυναμικό τρόπο προβάλλει
τις διεκδικήσεις του κλάδου και αντιστέκεται σθεναρά στα σχέδια του
Υπουργείου για τη μετάλλαξη του δημόσιου και δωρεάν Πανεπιστημίου σε
ιδιωτικό κέντρο μεταλυκειακής κατάρτισης που θα λειτουργεί με τους
αδυσώπητους νόμους της αγοράς.
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