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Αθήνα 30/10/2010

ΘΕΜΑ: Παραβίαση του ακαδημαϊκού ασύλου μελών Δ.Ε.Π.
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη,
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να θέσουμε γραπτώς το θέμα της παρεμπόδισης
(στο πλαίσιο καταλήψεων που αποφασίζονται από τον Σύλλογο Φοιτητών) μελών
Δ.Ε.Π. της Σχολής μας να εργαστούν στο γραφείο τους. Το ζήτημα αυτό κατά
περιόδους οξύνεται και επαναλαμβάνεται συχνά με σημαντικές επιδράσεις στην
τρέχουσα εργασία και στην εκπλήρωση ανειλημμένων ακαδημαϊκών υποχρεώσεων
των μελών Δ.Ε.Π. που εργάζονται στο Γουδή.
Συγκεκριμένα, όταν ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών (Σ.Φ.Ι.Α.) αποφασίζει
την κατάληψη της Σχολής (με διάφορα κατά καιρούς αιτήματα που μπορεί και να μας
βρίσκουν σύμφωνους) εννοεί στην πράξη την παρεμπόδιση των μελών Δ.Ε.Π. και
των διοικητικών υπαλλήλων που εργάζονται στα κτίρια της Σχολής στο Γουδή να
προσέλθουν στα γραφεία τους. Από τις αποφάσεις αυτές του Σ.Φ.Ι.Α. δεν
επηρεάζονται οι εργασιακές συνθήκες των μελών Δ.Ε.Π. που εργάζονται στις
Πανεπιστημιακές Κλινικές των διαφόρων Νοσοκομείων.
Παρακάμπτουμε εδώ το σοβαρότατο πρόβλημα της απώλειας των μαθημάτων και της
αποδιοργάνωσης του προγράμματος σπουδών που επηρεάζουν την ποιότητα των
παρεχομένων σπουδών και πτυχίων το οποίο νομίζουμε ότι όλοι κατανοούν.
Εστιάζουμε στο θέμα της παρεμπόδισης των μελών Δ.Ε.Π. να προσέλθουν στα
γραφεία τους, για το οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν παρεξηγήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν
να επισημάνουμε:
1. Η παρεμπόδιση μας να προσέλθουμε στα γραφεία μας δεν αποτελεί κατάφωρη
παραβίαση του ακαδημαϊκού ασύλου μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας;
Είναι δυνατόν να θεωρεί κάποιος ότι το άσυλο καλύπτει μόνο τους φοιτητές
και όχι ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα;
2. Γιατί αυτό να γίνεται επιλεκτικά μόνο για τα μέλη Δ.Ε.Π. που εργάζονται στο
Γουδή;
3. Επιπλέον η ενέργεια αυτή έχει ως αποτέλεσμα να παρεμποδίζει σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό την εργασία εκείνων των μελών Δ.Ε.Π. που δεν έχουν
άλλο χώρο εργασίας.
4. Οι Έλληνες φορολογούμενοι που μας χρηματοδοτούν για να εργαζόμαστε στη
διδασκαλία, την έρευνα και τα άλλα ακαδημαϊκά μας καθήκοντα, είναι αυτοί
που τελικά χρεώνονται τις χαμένες ημέρες εργασίας.

Θέλουμε να ζητήσουμε από Εσάς και όλα τα Διοικητικά Όργανα του Ε.Κ.Π.Α. να
διασφαλίσουν ότι το ακαδημαϊκό άσυλο θα καλύπτει όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. και ότι θα
μπορούμε να προσερχόμαστε στα γραφεία μας ανεμπόδιστα, ανεξάρτητα από τις
κινητοποιήσεις των Φοιτητικών Συλλόγων.
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