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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ ΣΤΗΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ
ΕΜΠ -- ΛΑΥΡΙΟ
ΛΑΥΡΙΟ, 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Η ΠΟΣΔΕΠ στη συνοπτική της εισήγηση προς την
ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ θέλει να παρουσιάσει τα ακόλουθα σημεία:

62 η

ΣΥΝΟΔΟ

1) Συγγράμματα: προβλήματα ουσίας και διαδικασιών.
Το θέμα παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό από όλες της πλευρές. Μερικές πρώτες διαπιστώσεις: Α) το
πολλαπλό σύγγραμμα στην ουσία δεν εφαρμόζεται. Β) Οι φοιτητές είναι προσκολλημένοι στο
σύγγραμμα του διδάσκοντα ή σε αυτό που τους υποδεικνύει. Γ) Δεν εφαρμόζονται οι λοιπές
προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος. Δεν υπάρχει καμιά διαδικασία, που να βοηθά τους φοιτητές
να γνωρίζουν άλλα βιβλία του ιδίου αντικειμένου. Δ) Επίσης σε πολλά Ιδρύματα δεν έχει
ομαλοποιηθεί το σύστημα διανομής. Ε) Σε ορισμένες Σχολές (π.χ. Ιατρικές) έχουν ανέλθει
κατακόρυφα οι δαπάνες για συγγράμματα λόγω διαφόρων τεχνασμάτων, που εφαρμόζουν
εκδότες και συγγραφείς. Με το θέμα θα ασχοληθεί πιο συστηματικά η επόμενη Εκτελεστική
Γραμματεία και θα προχωρήσει σε αποφάσεις.
2)Η αναβάθμιση του Λυκείου και τα Συστήματα Πρόσβασης στην Ανώτατη
Εκπαίδευση.

Έχει διανεμηθεί εισήγηση.

3)Διοργάνωση από την ΠΟΣΔΕΠ την άνοιξη του 2010 Διεθνούς Συνεδρίου για «Το
Πανεπιστήμιο: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνείς Εξελίξεις»

Προτείνεται η οργάνωση ενός συνεδρίου για τα μεγάλα προβλήματα του
πανεπιστημιακού συστήματος στη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θα υπάρξει
σημαντική διεθνής παρουσία. ‘Εχουν επιλεγεί 5 βασικοί άξονες με τα κεντρικά θέματα.
Και έχει συσταθεί επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου με τη συμμετοχή. Χρόνος
διεξαγωγής του Συνεδρίου προσδιορίζεται την τελευταία βδομάδα του Απριλίου 2010.
Επίσης θα επιδιωχθεί η διοργάνωση του συνεδρίου να γίνει με τη σύμπραξη και άλλων
φορέων εθνικών και διεθνών, όπως η EUA (European University Association), ENQA (the
European Association for Quality Assurance in Higher Education), ESU (European
Students' Union), LERU (League of European Research Universities), και άλλα. Την
επόμενη βδομάδα θα λάβετε την πρόσκληση συμμετοχής. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια εκμεταλλευόμενοι την παρουσία διακεκριμένων ξένων ειδικών στα θέματα της πολιτικής
για το πανεπιστήμιο- οργάνωσης περιφερειακών μίνι-συνεδρίων πριν και μετά το κυρίως
συνέδριο σε κάποια περιφερειακά Πανεπιστήμια, το καθένα με συγκεκριμένη στόχευση.
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3)Πολιτικός και Ακαδημαϊκός Πολιτισμός: Φαινόμενα βίας και τρομοκρατίας /
Καταλήψεις Πανεπιστημιακών Χώρων / Παρεμπόδιση Εκλογής & Λειτουργίας
Πανεπιστημιακών Οργάνων / Προπηλακισμοί Πανεπιστημιακών Δασκάλων.

(Α Π Ο Φ Α Σ Η Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Ι Κ ΗΣ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α)
Αθήνα, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Θέμα: Νέα φαινόμενα βίας, λεηλασιών και καταστροφών μέσα στα Πανεπιστήμια.
Βρισκόμαστε στην αρχή σχεδόν της ακαδημαϊκής χρονιάς και με βαθειά θλίψη,
περίσκεψη, προσοχή αλλά και έντονο προβληματισμό διαπιστώνουμε το τελευταίο
διάστημα να επαναλαμβάνονται φαινόμενα βίας, καταστροφών, λεηλασιών κατά
συναδέλφων, φοιτητών, πολιτών και της περιουσίας κάποιων Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων.
Για να γίνουν κατανοητές οι ανησυχίες μας, αναφέρουμε -ενδεικτικά και μόνο- τα
παρακάτω γεγονότα, που έτυχε να υποπέσουν στην αντίληψη μας:
•

•

•

•

•

Κατάληψη για μια βδομάδα τον Οκτώβριο του κεντρικού κτιρίου –Προπύλαια- του
Πανεπιστημίου Αθηνών από ολιγομελή ομάδα ατόμων του αυτοαποκαλούμενου
αντιεξουσιαστικού χώρου με αιτήματα εντελώς ξένα με τα πανεπιστημιακά
θέματα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση του συνόλου
του διοικητικού μηχανισμού του Ιδρύματος για όλο αυτό το διάστημα και όχι
μόνο.
Επαναλαμβανόμενες συμπλοκές με σοβαρότατους τραυματισμούς μεταξύ των δύο
μεγαλύτερων φοιτητικών παρατάξεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και
στη συνέχεια παρεμπόδιση των λειτουργιών της Συγκλήτου του ιδίου Ιδρύματος
από μέλη μιας εξ αυτών των παρατάξεων.
Κατάληψη όλων των εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης -τις μέρες γύρω
από τη 17η Νοεμβρίου- από μικρή ομάδα φοιτητών για μια ολόκληρη εβδομάδα.
Μετά τη λήξη της κατάληψης η διοίκηση διαπίστωσε κλοπές νεοαποκτηθέντος
τεχνολογικού εξοπλισμού και εκτεταμένες φθορές άλλων περιουσιακών στοιχείων
του Ιδρύματος εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα .
Στα πλαίσια των εορτών για την επέτειο της 17ης Νοέμβριου συνέβησαν
εκτεταμένα επεισόδια και συμπλοκές με την αστυνομία στους χώρους και γύρω
από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επίσης έγινε προσπάθεια
παρεμπόδισης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της Πρυτανείας από τις
γνωστές μικροομάδες.
Το απόγευμα της 25ης Νοεμβρίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ομάδα
15 περίπου ατόμων αγνώστων στοιχείων εισέβαλε σε αίθουσα όπου δίδασκε
συνάδελφος και του ζήτησαν με σκαιό τρόπο να σταματήσει τη διάλεξη και να
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•

•

•

αποχωρήσει, διότι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη αίθουσα. Όταν
αυτός αρνήθηκε, τον προπηλάκισαν με χυδαίο λεξιλόγιο και χειροδίκησαν εναντίον
του. Το επεισόδιο αυτό έρχεται σε συνέχεια άλλων περιστατικών βίας που έλαβαν
χώρα στο ΟΠΑ τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι η πρώτη φορά που ασκείται
σωματική βία σε βάρος διδάσκοντος του Ιδρύματος κατά την ώρα του
μαθήματος.
Το βράδυ της 25ης Νοεμβρίου έγινε επιδρομή ομάδας 20 περίπου ατόμων
αυτοσυστηνόμενων ως εκπρόσωπων του αντιεξουσιαστικού χώρου σε εκδήλωση
στη Νομική Σχολή της Αθήνας με θέμα την «πολιτική βία μετά το 1973».
Παρεμποδίστηκε η συνέχιση της εκδήλωσης, καθυβρίστηκαν και απειλήθηκαν οι
ομιλητές και οι άλλοι συμμετέχοντες –φοιτητές, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι,
δημοσιογράφοι, συγγραφείς, μέλη του αντιδικτατορικού αγώνα. Όλα αυτά
συνέβησαν σε εκδήλωση του υπερπαραταξιακού ομίλου προβληματισμού
δευτεροετών και τριτοετών φοιτητών της Νομικής η "Ελεύθερη Σκέψη", που έχει
ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση του διαλόγου.
Τις τελευταίες μέρες στο κεντρικό κτίριο της ΝΟΠΕ του ΕΚΠΑ διάφορες ομάδες
νεαρών ατόμων απαιτούν -ενώ απειλούν για δυσάρεστες συνέπειες- να παραμείνει
το κτίριο ανοιχτό στη διάρκεια των επικείμενων διαδηλώσεων αδιαφορώντας για
τις δυσμενείς συνέπειες, που θα είχε η χρήση του από εξωπανεπιστημιακά
στοιχεία.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε τα διάφορα διαχρονικά φαινόμενα ουσιαστικής
κατάλυσης του πανεπιστημιακού ασύλου είτε με τις καταλήψεις μέρους -μερικές
φορές ιδιαίτερα σημαντικού- της ακίνητης περιουσίας των πανεπιστημίων, είτε με
την ύπαρξη λειτουργιών και δράσεων μέσα σε πανεπιστημιακούς χώρους, στις
οποίες δεν ασκείται κανένας έλεγχος, από τα -κατά τα άλλα απόλυτα δημοκρατικά
εκλεγμένα- θεσμικά όργανα των Ιδρυμάτων.

Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όλα αυτά τα επεισόδια. Το Ελληνικό
Πανεπιστήμιο -δημιούργημα των κόπων των πανεπιστημιακών δασκάλων, των χρημάτων
του ελληνικού λαού, της συνδρομής των φοιτητών και του λοιπού προσωπικού- δεν
μπορεί και δεν επιτρέπεται να συνεχίσει να βιώνει αυτή την κατάσταση.
Εκτιμάμε ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο διέρχεται την κρισιμότερη περίοδο της ιστορίας
του, από άποψη θεσμική, λειτουργική, οικονομική. Για το λόγο αυτό, και εκφράζοντας πιστεύουμε με απόλυτο αίσθημα ευθύνης- τη βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας των
συναδέλφων αλλά και των λοιπών μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, ζητάμε:
1) Από τις Πρυτανείες των ιδρυμάτων να μελετήσουν με τη δέουσα σοβαρότητα το
τεράστιο θέμα της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων, έτσι
ώστε το συντομότερο δυνατόν να μπορούν να λειτουργούν απερίσπαστα -δημιουργικά
και ακαδημαϊκά- 24 ώρες την ήμερα και 365 μέρες το χρόνο κατά τα γνωστά διεθνή
πρότυπα.
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2) Από το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων να εισαγάγει το γενικότερο θέμα της
«ποιότητας της ακαδημαϊκής ζωής μέσα στα Πανεπιστήμια» για συζήτηση -αν είναι
εφικτό ως έκτακτο- ακόμα και στην επόμενη Σύνοδο του Λαυρίου, 11-12 Δεκεμβρίου
2009.
3) Από τους συναδέλφους πανεπιστημιακούς δασκάλους να συμβάλουν με όλες τους τις
δυνάμεις στη δημιουργία ενός μαζικού, ειρηνικού, κινήματος κατά της βίας μέσα στα
πανεπιστήμια μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών μας και των άλλων
εργαζόμενων. Ένα τέτοιο κίνημα προφανώς χρειάζεται την ουσιαστική συμπαράσταση
και συμπαράταξη όλων των συνιστωσών της οργανωμένης κοινωνίας. Η διαμόρφωση και
παγίωση ενός άλλου «ακαδημαϊκού πολιτισμού» είναι ένα από τα αναγκαία
προαπαιτούμενα.
4) Από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και τους φορείς της Πολιτείας –κεντρικούς και
τοπικούς- να ανταποκριθούν επιτέλους στο από χρόνια οφειλόμενο χρέος τους να
προστατεύσουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ένα χρέος, που έχει οικονομικό, θεσμικό,
πολιτικό αλλά και πολιτισμικό χαρακτήρα.
5) Από όλα τα κόμματα του Κοινοβουλίου να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά τα
φαινόμενα έμπρακτα και ξεκάθαρα. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε την ουσιαστική συμβολή
τους –μέσα από διάλογο και κοινά αποφασισμένες συγκεκριμένες δράσεις- στην εξάλειψη
των αιτίων που παράγουν αυτά τα φαινόμενα.
4)Καταλογισμοί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης:
Έγινε αναλυτική συζήτηση και προτάθηκε στο ψήφισμα να ζητηθεί από το ΥΠΕΠΘ να πάρει θέση
και να υπάρξει δημόσια συμπαράσταση με αποχή από το διδακτικό και διοικητικό έργο στις 30
Νοεμβρίου την ημέρα κλήτευσης στον εισαγγελέα της πρώτης ομάδας συναδέλφων. Προτείνεται
η ψήφιση σχετικής τροπολογίας.

Α

Π Ο Φ Α Σ Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ

Θέμα: Καταλογισμοί στους Συναδέλφους του Πανεπιστημίου Κρήτης
H Ομοσπονδία πληροφορήθηκε με έκπληξη και λύπη ότι μεγάλος αριθμός μελών ΔΕΠ
του Πανεπιστημίου Κρήτης καλούνται σε απολογία για σοβαρά αδικήματα (απιστία) για
υποθέσεις που αφορούν στη διαχείριση των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού
Έρευνας και σε θέματα του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης– τους
γνωστούς καταλογισμούς που έγιναν από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών το
2005.
Έχει γίνει ευρέως γνωστό στην Πανεπιστημιακή κοινότητα, μετά από ομόφωνες
αποφάσεις και ψηφίσματα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Συνόδου των
Πρυτάνεων, του Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ αλλά και της Διοικούσας Επιτροπής της
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ΠΟΣΔΕΠ, ότι οι συνάδελφοι έχουν ενεργήσει νόμιμα, με γνώμονα το συμφέρον του
Πανεπιστημίου Κρήτης και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ -στην 3η Συνεδρίαση της στο Ρέθυμνο την 21η
Νοεμβρίου 2009- εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της προς τους διωκόμενους
συναδέλφους και δηλώνει ότι θα τους συμπαρασταθεί με κάθε πρόσφορο μέσο. Ζητούμε
την απαλλαγή τους από κάθε κατηγορία, επειδή με τις ενέργειές τους ούτε κατάχρηση ή
κακοδιαχείριση έγινε, ούτε υπέστη οικονομική ή άλλη βλάβη το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει επειγόντως σε αναθεώρηση του ατελούς και
αναχρονιστικού νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες διώξεις, που
τραυματίζουν τα Πανεπιστήμιά μας και διασύρουν τη χώρα διεθνώς.
Επίσης, ζητάμε την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Παιδείας σ’ αυτό θέμα.
Τέλος, προτείνουμε σε όλους τους αν Πανεπιστήμιο Συλλόγους μελών ΔΕΠ να ζητήσουν
από τους συναδέλφους -ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας αλλά και συμπαράσταση
στους αδίκως διωκόμενους συναδέλφους μας- να προχωρήσουν σε αποχή από τα
διδακτικά και διοικητικά τους καθήκοντα, την 30η Νοεμβρίου 2009, ημέρα κατά την
οποία οι συνάδελφοι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης έχουν κληθεί να
απολογηθούν σε ανακριτή και εισαγγελέα. Την ίδια μέρα, με στόχο την πλήρη
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της κοινωνίας
γενικότερα, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ θα δώσει συνέντευξη τύπου για το
θέμα.
5)Συμμετοχή της ΠΟΣΔΕΠ στις εργασίες των Ειδικών Συνόδων των Πανεπιστημιακών
Ιδρυμάτων, Σχολών, Τμημάτων (Πολυτεχνεία, Ιατρικές Σχολές, Παιδαγωγικών, κλπ)
– Επέκταση του θεσμού).
Απόφαση: Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί τη συμμετοχή στις ειδικές συνόδους
εκπροσώπου της Ομοσπονδίας με αναπληρωματικό. Ο συνάδελφος εκπρόσωπος προφανώς θα
πρέπει να προέρχεται από Τμήμα του αντιστοίχου αντικειμένου. Το θέμα θα τεθεί στη Σύνοδο
πρυτάνεων για να ληφθεί υπόψη σε επόμενες Ειδικές Συνόδους. Η μέχρι τώρα εμπειρία θα πρέπει
να θεωρηθεί θετική. Θα πρέπει να παρακινηθούν και άλλες ομάδες Σχολών (π.χ., Τμήματα
Μαθηματικών, Φυσικής, Ιστορίας, Φιλολογικά, κλπ) να προχωρήσουν σε αντίστοιχες δράσεις.
6)ΑΔΙΠ: Ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας Διασφάλισης της Ποιότητας των Πανεπιστημίων.
Έγινε ενημέρωση από τον Αντιπρόεδρο για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κατάσταση
που βρίσκεται η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας στα Πανεπιστήμια. Φαίνεται να υπάρχει
σχετική στασιμότητα στο θέμα αυτό.
Απόφαση: Η Ομοσπονδία πιστεύει ότι η
διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας στα
Πανεπιστήμια θα πρέπει (ι) να προχωρήσει με πολύ ταχύτερο ρυθμό και (ιι) τόσο η εσωτερική
αξιολόγηση όσο και η εξωτερική θα πρέπει να είναι ουσιαστικές και να έχουν έντονα τα ποιοτικά
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ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά. Σε αυτές τις διαδικασίες δεν χωρούνε εκπτώσεις. Επίσης θα ζητηθεί
συνάντηση με την ΑΔΙΠ για μια ουσιαστική και σε βάθος ενημέρωση και συζήτηση για το όλο
θέμα.
7)Αίτημα για άμεση συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για
τα Επείγοντα Αιτήματα της Ομοσπονδίας: α) Μισθολογικό των Πανεπιστημιακών, β)
Χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, γ) Διορισμοί νεοεκλεγμένων μελών ΔΕΠ, δ) Ακαδημαϊκές
Βιβλιοθήκες, ε) Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός, ζ) Επείγουσες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο,
η) θέμα των θέσεων ΠΔ407/80 σε Πανεπιστήμια Αιγαίου και Πάντειο
Απόφαση: Να ζητηθεί άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με
θεματολογία τα επείγοντα αιτήματα της Ομοσπονδίας.
Ειδικά για το θέμα των διδασκόντων του ΠΔ407/80 η Δ.Ε. αποδεχόμενη και τις αποφάσεις
Συλλόγων, αποφάσισε το εξής:
Απόφαση: Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά τον έγκαιρο προγραμματισμό στους διορισμούς των νεοεκλεγέντων
μελών ΔΕΠ καθώς το μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί από την εκλογή μέχρι τον διορισμό
ακυρώνει κάθε εύλογο και εφαρμόσιμο προγραμματισμό για τις θέσεις διδασκόντων με το ΠΔ
407. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά και πολλές φορές ανυπέρβλητα προβλήματα στη
διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου ιδιαίτερα στα καινούργια και περιφερειακά Τμήματα.
8)Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης για τα Πανεπιστημιακά Θέματα:
Το θέμα είχε συζητηθεί στην προηγούμενη Διοικούσα Επιτροπή και στην τελευταία Εκτελεστική
Γραμματεία. Παρουσιάστηκαν και πάλιν οι θέσεις των διαφόρων πλευρών.
Απόφαση: Αποφασίστηκε ότι προχωρούμε στη δημιουργία αυτού Κέντρου. Σε πρώτη φάση θα
γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις για τη διαμόρφωση προμελέτης όσον αφορά το ρόλο, τη
σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα του Κέντρου.
9)Θέματα Μελών ΔΕΠ:

α) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων – Εφαρμογή άρθρων του Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού,

Το θέμα δεν συζητήθηκε – παραπέμπεται στην επόμενη Ε.Γ. Απαιτείται περισσότερη ενημέρωση.

β) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ Πανεπιστήμιο Θράκης / Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας - Κομοτηνή
Το σχέδιο απόφασης που εισηγήθηκε το Προεδρείο ψηφίστηκε ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Η
ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις καταγγελίες του Συλλόγου ΔΕΠ της Σχολής Κοινωνικών και
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Μετά από ενημέρωση-καταγγελία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αλλά και
μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., η Διοικούσα Επιτροπή
της ΠΟΣΔΕΠ καταδικάζει τα εκεί φαινόμενα αυθαιρεσίας, προσβολής της
προσωπικότητας ακαδημαϊκών δασκάλων, απαξίωσης της λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων και προσβολής του κύρους του δημόσιου πανεπιστημίου.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ ζητάει από
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1) τη Διοίκηση του Τμήματος
•
•
•

να σταματήσει να παρεμποδίζει το διδακτικό έργο των διδασκόντων μέσα από
αυταρχικές πρακτικές, όπως η σύνταξη ωρολογίου προγράμματος χωρίς
συνεννόηση με τα μέλη ΔΕΠ.
να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργία του επιστημονικού και ερευνητικού
έργου των μελών ΔΕΠ μέσα από το σεβασμό των απόψεων και της
προσωπικότητας των συναδέλφων.
να σταματήσει να απαξιώνει επιστήμες, όπως αυτή της Ιστορίας, με δημόσιους
χαρακτηρισμούς, που δεν συνάδουν με πανεπιστημιακούς δασκάλους.

2) από τις Πρυτανικές αρχές του ιδρύματος:
•
•

να παρέμβουν άμεσα ώστε να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του
Ιδρύματος και σε αυτό το Τμήμα.
να συμβάλουν στην αποκατάσταση ενός συναδελφικού κλίματος με ακαδημαϊκές
ελευθερίες και δικαιώματα χωρίς συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας και
καταπίεσης.

γ) Δικαστικές Διαμάχες μεταξύ μελών ΔΕΠ σε διάφορα Πανεπιστήμια:
Απόφαση: Η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε ι)να συστήσει προς τους εμπλεκόμενους σε
δικαστικές διαμάχες μεταξύ μελών ΔΕΠ αλλά και κάθε πανεπιστημιακό δάσκαλο γενικότερα, να
αποφεύγεται η επίλυση των διαφορών –ειδικά όταν αυτές εμπλέκουν και στοιχεία με ακαδημαϊκά
χαρακτηριστικά- μέσω της δικαστικής οδού. (ιι) θα διατυπώσει τις θέσεις της για θέματα, που
άπτονται της ακαδημαϊκής ηθικής και δεοντολογία με τη διαμόρφωση ενός κώδικα γενικών
αρχών. Για το σκοπό αυτό συστήνει την «Ομάδας Εργασίας για τα θέματα Ακαδημαϊκής Ηθικής
και Δεοντολογίας».

γ)Υπόθεση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: καθηγήτρια Βάσω Παπαδημητρίου.

Το θέμα δεν συζητήθηκε – παραπέμπεται στην επόμενη Ε.Γ. Απαιτείται περισσότερη ενημέρωση
για τις νομικές πλευρές του θέματος και αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης της δίκης του
συναδέλφου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που κατηγορήθηκε για απάτη εις βάρος του
Δημοσίου επειδή δεν δήλωσε την συμμετοχή του σε απεργία.
10)Απονομή επαίνων σε Έλληνες επιστήμονες, που επιτυγχάνουν μεγάλες επιστημονικές
διακρίσεις στο διεθνή χώρο.
Απόφαση: Αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση όλων των Ελλήνων πανεπιστημιακών δασκάλων και
ερευνητών ημεδαπής και αλλοδαπής, που επιτυγχάνουν διεθνείς επιστημονικές διακρίσεις
υψηλών προδιαγραφών στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας και κοινοποίηση στους συναδέλφους
με συνοδευτικό γράμμα της Ομοσπονδίας. Το θέμα θα επανέλθει για περαιτέρω μελέτη.
11)Θέματα Ακαδημαϊκής Ηθικής και Δεοντολογίας. Μερικές περιπτώσεις: Λογοκλοπή –
Εκλογές μελών ΔΕΠ - Επ’ αμοιβή εκπόνησης Διπλωματικών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών
Διατριβών – Νεποτισμός, κλπ. (Εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο).
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Απόφαση: Αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την προετοιμασία σχεδίου για
τον κώδικα ακαδημαϊκής ηθικής και δεοντολογίας.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.
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