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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆Σ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ∆ΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων συνεδρίασε στις
10/6/09 και συζήτησε θέµατα που αφορούν:
•

Τις Ε∆Ε στο Πανεπιστήµιό µας

•

Το προσωπικό των Βιβλιοθηκών

•

Τα ρατσιστικά φαινόµενα

•

Την επικείµενη Συνεδρίαση της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ

•

Την επικείµενη Σύνοδο των Πρυτάνεων στα Γιάννενα

και κατέληξε στις παρακάτω αποφάσεις:
1. Καλεί τη διοίκηση του Πανεπιστηµίου:
•

να θέσει άµεσα τέλος στη διενεργούµενη Ε∆Ε στο Χηµικό Τµήµα,

•

να κάνει αποδεκτή τη Γνωµάτευση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά µε το
Π∆ 160 και να αποκαταστήσει την εύρυθµη λειτουργία των διοικητικών
οργάνων,

•

Θεωρεί απαράδεκτη την τακτική της µη χορήγησης δηµόσιων εγγράφων και
απαιτεί την άµεση χορήγησή τους στους αιτούντες.

2. ∆εν συµφωνεί και εκφράζει την αντίθεσή του στην ανακοίνωση του Προεδρείου της
ΠΟΣ∆ΕΠ σχετικά µε την Ε∆Ε στο Χηµικό σε δύο σηµεία: στο σχόλιό της ότι η
διενέργεια Ε∆Ε «µπορεί να εκληφθεί ως απόπειρα ποινικοποίησης της έκφρασης
γνώµης» καθώς και στο κάλεσµά της να σταµατήσει η «πρακτική της διατύπωσης
συνδικαλιστικής φύσης απόψεων στο πλαίσιο διοικητικών οργάνων των ΑΕΙ». Όλα
αυτά στο πλαίσιο οικοδόµησης ενός «νέου ακαδηµαϊκού πολιτισµού» που σίγουρα δεν
προµηνύει τίποτα το θετικό για τον κλάδο.

3. Σχετικά µε το πρόβληµα του προσωπικού των Βιβλιοθηκών καταγγέλλει την οµηρία
των εργαζοµένων µέσω των ελαστικών σχέσεων εργασίας που εντάσσονται στο
γενικότερο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης της Παιδείας και απαιτεί την άµεση πρόσληψη
µόνιµου προσωπικού που να καλύπτει τις αυξηµένες ανάγκες τόσο στις βιβλιοθήκες
όσο και γενικότερα των Πανεπιστηµίων.
4. Καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση ενάντια στην αλλοδαπή φοιτήτρια του
Πανεπιστηµίου µας καθώς και τις πρόσφατες καταστροφές στο Εβραϊκό κοιµητήριο.
Το ∆Σ θεωρεί ότι, οι ρίζες, οι εκφράσεις και η ένταση της ανοιχτής και υπόγειας
υπόθαλψης των ρατσιστικών φαινοµένων θα πρέπει να απασχολήσουν σοβαρά την
Πανεπιστηµιακή κοινότητα η οποία οφείλει να οργανώσει άµεσα την παρέµβασή της
τόσο στο Πανεπιστήµιο όσο και γενικότερα στην τοπική κοινωνία. Για το λόγο αυτό
αποφάσισε να το θέσει ως Ιδιαίτερο θέµα στην ηµερήσια διάταξη της Έκτακτης
Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου (16/6/09 και Επαναληπτική στις 23/6/09).
5. Ζητά από τη ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ να τοποθετηθεί και να οργανώσει την κινητοποίηση
του κλάδου τουλάχιστον στα άµεσα προβλήµατα όπως:
•

∆ιανοµή Συγγραµµάτων

•

Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισµός

•

Κατανοµή κονδυλίων του Τακτικού Προϋπολογισµού µέσω ανταγωνιστικών
προγραµµάτων

•

Επικείµενη

υπογραφή

Τετραετών

Προγραµµατικών

Συµφωνιών

των

Πανεπιστηµίων µε τα Υπουργεία Οικονοµίας και Παιδείας
•

Οικονοµικά αιτήµατα του Κλάδου.

6. Για το ζήτηµα της Συνόδου των Πρυτάνεων αποφάσισε το θέµα να τεθεί για
συζήτηση στη ΓΣ του συλλόγου.

Για το ∆Σ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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