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Την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011, συνήλθε η Γενική Συνέλευση του
Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Σύλλογός μας εκφράζει κατηγορηματικά
την αντίθεσή του στο νόμο-πλαίσιο που ψηφίστηκε πρόσφατα 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 προσφοράς
του προς την κοινωνία, της διδασκαλίας και της έρευνας. Συγκεκριμένα, ο Σύλλογός
μας μετά από συζήτηση αποφάσισε τα εξής:
 Καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το νόμο, έστω και τώρα που έχει
ψηφιστεί, και να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την αποτροπή
της επικείμενης διάλυσης του Πανεπιστημίου.
 Επιθυμεί να είναι ανοικτό το Πανεπιστήμιο και να λειτουργεί κανονικά,

γεγονός που θα διευκολύνει το συντονισμό των δράσεων εναντίον του
νόμου-πλαίσιο, καθώς και την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τις
καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτός ο νόμος για το δημόσιο
Πανεπιστήμιο.

 Προτείνει τη σύσταση επιτροπής, υπό την αιγίδα της Κοσμητείας, η οποία
θα αναλάβει να καταδείξει τις πρόχειρες, προβληματικές, αντιφατικές,
επικίνδυνες και πρακτικά ανεφάρμοστες διατάξεις του νέου νόμου.
 Τονίζει προς κάθε κατεύθυνση ότι ως σύλλογος Δ.Ε.Π. μιας Σχολής, η οποία
έχει την κύρια ευθύνη για την καλλιέργεια και τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας στον τόπο μας αλλά και για την προβολή της στο εξωτερικό, θα
αντιταχθεί με όλες του τις δυνάμεις στην εφαρμογή ενός νόμου που με τις
ρυθμίσεις του για τους αλλοδαπούς κριτές θα οδηγήσει σταδιακά σε
εγκατάλειψη της ελληνικής γλώσσας ως μιας από τις κύριες γλώσσες
επιστημονικής έκφρασης των Ελλήνων πανεπιστημιακών.
 Απευθύνει έκκληση στον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. να μην προχωρήσει στην
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης της οργανωτικής επιτροπής
για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου (Ν. 4009/2011, άρθρ. 76, §1γ)
και δηλώνει ότι θα τον στηρίξει στην απόφασή του αυτή.
 Απευθύνει έκκληση στους προηγούμενους των υπηρετούντων Πρυτάνεις
και Αντιπρυτάνεις του Ε.Κ.Π.Α. (των τελευταίων δύο περιόδων) καθώς και
στους Καθηγητές του Ε.Κ.Π.Α. να μη συμμετάσχουν στην οργανωτική

επιτροπή για την ανάδειξη των μελών του Συμβουλίου (Ν. 4009/2011, άρθρ.
76, §1β).
 Επαναλαμβάνει την έκκληση του Συλλόγου (06.07.2011) προς τα μέλη του
και προς όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας να παραιτηθούν από τις
επιτροπές του Υπουργείου, στις οποίες συμμετέχουν προσφέροντας
πολυσχιδές και πολυτιμότατο έργο.
 Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τη στάση του Προέδρου της
Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π., ο οποίος όχι μόνο δεν προέβαλε δυναμικά τις θέσεις του
κλάδου μας και δεν αντιστάθηκε σθεναρά στα σχέδια του Υπουργείου που
απειλούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, αλλά αντίθετα έδωσε την εντύπωση
ότι συμπορεύεται μαζί του.
 Συντονίζει τη δράση του με τους άλλους συλλόγους Δ.Ε.Π. του Ε.Κ.Π.Α.
αλλά και με τους συλλόγους Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων όλης της χώρας. Για
το σκοπό αυτό ο Σύλλογος θα συμμετάσχει στη συνάντηση των Συλλόγων
Δ.Ε.Π. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2011 με
πρωτοβουλία του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.
 Καλεί τις πρυτανικές αρχές του Ε.Κ.Π.Α. και τους άλλους συλλόγους Δ.Ε.Π.
του Πανεπιστημίου να συμμετάσχουν στη διοργάνωση καθιστικής
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και να καταβληθεί
προσπάθεια να οργανωθούν ταυτόχρονες παρόμοιες εκδηλώσεις σε όλα τα
Πανεπιστήμια της χώρας.
 Διαμαρτύρεται εντονότατα για τη νέα μισθολογική υποβάθμιση του κλάδου
και δηλώνει ότι δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των
αποδοχών του, με την οποία παραγνωρίζεται η προσφορά των
πανεπιστημιακών δασκάλων και η ιδιαίτερη φύση του λειτουργήματός τους
και φαλκιδεύεται το ήδη υπάρχον και νομικά κατοχυρωμένο ειδικό
μισθολόγιο. Ο κλάδος έχει ήδη υποστεί σοβαρότατες μισθολογικές μειώσεις
και έχει οδηγηθεί σε ανεπίτρεπτη οικονομική εξαθλίωση, τη στιγμή μάλιστα
που τα εισοδήματα των πανεπιστημιακών δασκάλων παρέμειναν
καθηλωμένα επί μακρά σειρά ετών, σε δυσαναλογία με άλλες κατηγορίες
δημόσιων λειτουργών και φυσικά σε θλιβερή αναντιστοιχία με τις αποδοχές
των συναδέλφων στα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.




Παραμένει διαρκώς σε επαγρύπνηση και παρακολουθεί από κοντά τις
εξελίξεις, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να παρέμβει.
Καλεί τα μέλη του σε απεργία την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15
Σεπτεμβρίου 2011.

