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Χτες, Σάββατο 24/9, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 2η Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων
ΔΕΠ. Στο διάστημα της μιας εβδομάδας που μεσολάβησε από την 1η συνάντηση, η κυβέρνηση
εισέπραξε την ηχηρή άρνηση της συντριπτικής πλειονότητας των Πρυτάνεων να υπογράψουν τις
διαπιστωτικές πράξεις συγκρότησης των εφορευτικών επιτροπών για την ανάδειξη των
Συμβουλίων των Ιδρυμάτων, καθώς και την συνειδητή άρνηση συναδέλφων να συμμετέχουν σε
αυτές. Η άρνηση αυτή αποτυπώνει την αντίθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας της
πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, φοιτητές, εργαζόμενοι) όπως εκφράστηκε με τις πολύμορφες
κινητοποιήσεις της (φοιτητικές καταλήψεις, απεργίες ΔΕΠ και εργαζομένων) και τις αποφάσεις
των ακαδημαϊκών και συνδικαλιστικών οργάνων της για την μη εφαρμογή του Ν.4009/2011 στην
κατεύθυνση της κατάργησής του.
Η πρόθεση της Υπουργού να διορίσει η ίδια τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, οι απειλές για
πάγωμα της χρηματοδότησης σε όσα Ιδρύματα δεν «συμμορφωθούν», καθώς και η απειλή
επιβολής απώλειας εξεταστικών περιόδων και/ή εξαμήνων από το Υπουργείο, αποτελούν θεσμική
εκτροπή, όπως πολύ σωστά αναφέρει η ομόφωνη απόφαση της Έκτακτης Συνεδρίασης των
Πρυτανικών Αρχών που διεξήχθη στις 23/9 στο Λαύριο. Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στην
Υπουργό ότι τα ακαδημαϊκά όργανα των πανεπιστημίων, στο πλαίσιο αυτοτέλειας των Ιδρυμάτων,
ρυθμίζουν όλα τα ακαδημαϊκά ζητήματα, όπως είναι η εξεταστική περίοδος, τα πτυχία και το
εξάμηνο.
Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση περικόπτει για πολλοστή φορά την ανεπαρκή χρηματοδότηση των
πανεπιστημίων, περιορίζει δραματικά τις πιστώσεις για συμβασιούχους διδάσκοντες ΠΔ407/80 –
οδηγώντας σε απολύσεις συναδέλφων-, καθυστερεί εδώ και χρόνια τον διορισμό εκλεγμένων
μελών ΔΕΠ, οδηγώντας η ίδια στην αδυναμία λειτουργίας και στο επί της ουσίας κλείσιμο των
πανεπιστημίων.
Η κυβέρνηση με την γενικότερη πολιτική της οδηγεί τους εργαζόμενους σε κοινωνικό και
οικονομικό αδιέξοδο. Οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν την ίδια
πολιτική λιτότητας, περικοπής μισθών, κατάργησης δικαιωμάτων, απολύσεων, όπως αυτά
υπαγορεύονται από το μνημόνιο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Ένα νέο πλήγμα για το Δημόσιο
Πανεπιστήμιο αποτελεί η προσπάθεια της κυβέρνησης να εισαγάγει και στα ΑΕΙ το κοινωνικά
ανάλγητο μέτρο της εργασιακής εφεδρείας, δρομολογώντας έτσι ουσιαστικά τη διαδικασία
απόλυσης χιλιάδων εργαζομένων στα πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένων Λεκτόρων και μη
μονιμοποιημένων Επίκουρων Καθηγητών.
Με βάση τα παραπάνω η 2η Πανελλαδική Συνάντηση Συλλόγων ΔΕΠ κατέληξε ομόφωνα στα
εξής:

•

Με συνέπεια και επιμονή συνεχίζει την προσπάθεια για την μη εφαρμογή του Ν4009/2011,
μέχρι την κατάργησή του. Καλεί τους συναδέλφους να αρνηθούν τη συμμετοχή τους στις
διορισμένες από την Υπουργό εφορευτικές επιτροπές και να μην νομιμοποιήσουν την
επιχειρούμενη θεσμική εκτροπή. Καλεί όλους τους φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας να

αρνηθούν να συμβάλουν διοικητικά και οργανωτικά στην προετοιμασία της εκλογικής
διαδικασίας για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών των Συμβουλίων.

•

Δηλώνει απερίφραστα ότι η πολιτική της εργασιακής εφεδρείας θα συναντήσει την καθολική
και συντονισμένη αντίσταση της πανεπιστημιακής κοινότητας. Καλεί τους Συλλόγους ΔΕΠ να
αναλάβουν πρωτοβουλίες συντονισμού όλων των Συλλόγων εργαζομένων σε κάθε Ίδρυμα για
την από κοινού αντίσταση απέναντι στο ενδεχόμενο εργασιακής εφεδρείας ή απόλυσης
οποιουδήποτε εργαζόμενου στα πανεπιστήμια. Καλεί τα ακαδημαϊκά (Σύγκλητο) και τα
συνδικαλιστικά (Συλλόγους) όργανα της πανεπιστημιακής κοινότητας να αποφασίσουν να μην
παράσχουν στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για εργασιακή εφεδρεία, ούτε βέβαια να
αποδεχθούν εργασιακή εφεδρεία ή απόλυση εργαζόμενου στα πανεπιστήμια.

•

Δηλώνει ότι η μισθολογική αφαίμαξη των πανεπιστημιακών δασκάλων δεν μπορεί να
συνεχιστεί. Οι νέες περικοπές μισθών και επιδομάτων, εξαθλιώνουν τους συναδέλφους, ειδικά
των χαμηλών βαθμίδων, και αυτούς –τους συντριπτικά περισσότερους- που ζουν αποκλειστικά
από τον μισθό τους. Καλεί τους Συλλόγους ΔΕΠ να εκφράσουν έμπρακτα την αντίθεση τους
στην μισθολογική τους εξαθλίωση.

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε τους πολύμορφους αγώνες της πανεπιστημιακής κοινότητας για
δημόσιο, δωρεάν, δημοκρατικό πανεπιστήμιο.
Καλούμε τους Συλλόγους ΔΕΠ να εντείνουν τις αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις εντάσσοντας
σε αυτές και απεργιακό πρόγραμμα δράσης συμπεριλαμβάνοντας κατ’ ελάχιστο σε αυτό τις
δύο εξαγγελθείσες γενικές απεργίες της 5ης και 19ης Οκτώβρη.
Αποφασίζουμε νέα συνάντηση το επόμενο δεκαπενθήμερο.

