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Το ∆Σ υλοποιώντας και εξειδικεύοντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του
Συλλόγου (1-9-11) αποφάσισε τα εξής:
(α) Κάνουµε έκκληση προς τον Πρύτανη του πανεπιστηµίου µας να µην προχωρήσει
στην διαπιστωτική πράξη για τον ορισµό της οργανωτικής επιτροπής (Ν4009/2011,
άρθρ. 76, 1γ) για την ανάδειξη των µελών του Συµβουλίου.
Η διά νόµου κατάργηση της «πλήρους αυτοδιοίκης» των ΑΕΙ µε την είσοδο
εξωπανεπιστηµιακών µελών στα όργανα διοίκησης, αντιβαίνει στις συνταγµατικές
απαιτήσεις.
Συνάµα προσβάλλει και την ακαδηµαϊκή ελευθερία των πανεπιστηµιακών δασκάλων,
η οποία µεταξύ άλλων συνίσταται σε ότι η ήδη εκπεφρασµένη βούλησή τους για
ανάδειξη πρυτανικών αρχών µε ορισµένη θητεία πρέπει να γίνεται σεβαστή από τα
όργανα του Κράτους.
Εποµένως είναι αναφαίρετο συνταγµατικό δικαίωµα των πρυτανικών αρχών να
αρνηθούν να συµπράξουν σε τούτο. Η µη υπογραφή της διαπιστωτικής πράξης από
τον Πρύτανη αφενός δεν θα δηµιουργήσει κανένα πρόβληµα στη λειτουργία του
πανεπιστηµίου και αφετέρου εξασφαλίζει το νόµιµο δικαίωµα πιθανής µελλοντικής
προσφυγής του στο Συµβούλιο Επικρατείας.
Η τυχόν υπογραφή της πράξης δυνητικά δηµιουργεί προβλήµατα για την προστασία
των µελών ∆ΕΠ, άλλων εργαζοµένων και των φοιτητών από τυχόν κρινόµενες ως
αντισυνταγµατικές διατάξεις του νόµου.
(β) Καλούµε τις Πρυτανικές Αρχές και τη Σύγκλητο να λάβουν άµεσα αποφάσεις
αναφορικά µε τις τα ουσιαστικά προβλήµατα που δηµιουργούνται στη µονιµοποίηση
των Λεκτόρων και Επικ. Καθηγητών βάσει του άρθρου 77 του νέου νόµου.
Το ∆Σ προτείνει την έκδοση απόφασης της Συγκλήτου, σχετική µε τις εν λόγω
αντιφατικές και ασαφείς σχετικές διατάξεις του νόµου, που θα διασφαλίζει την µη
απόλυση πριν τη δεύτερη κρίση για τους µη µόνιµους Επίκ. Καθηγητές (και κατ’
επέκταση και για όσους Λέκτορες εξελιχθούν στη βαθµίδα του Επίκ. Καθηγητή).
(γ) Καλούµε τις Πρυτανικές Αρχές στη λήψη απόφασης, στο βαθµό που αυτό είναι
δυνατό, για τον επιµερισµό των έκτακτων κρατή σεων (2% + 2%) και της έκτακτης
εισφοράς στο µέγιστο δυνατό αριθµό µηνών. Άλλως, φοβόµαστε ότι τα µέλη ∆ΕΠ θα
αντιµετωπίσουν άµεσα µειωµένες, κατά αρκετές εκατοντάδες Ευρώ, µηνιαίες
αποδοχές.
(δ) Το ∆Σ εκφράζοντας την ΓΣ των µελών ∆ΕΠ ΠΑ.ΜΑΚ. διαβεβαιώνει όλα τα µέλη
της ακαδηµαϊκής κοινότητας, και ειδικά τους φοιτητές, ότι σέβεται την αυτονοµία
των µαζικών χώρων και τις αποφάσεις τους. Παράλληλα, το ∆Σ εκτιµά ότι οι όποιες
κινητοποιήσεις και συλλογικές δράσεις µπορούν να συνυπάρχουν µε τις ακαδηµαϊκές
λειτουργίες του πανεπιστηµίου, λειτουργίες που πρέπει στην παρούσα συγκυρία να
διαφυλάξουµε έναντι της απορρύθµισης που επιβάλλει το νέο νοµοσχέδιο.
(ε) Το ∆Σ ενηµερώνει τις/τους συναδέλφους ότι βρίσκεται σε συζήτηση µε το ∆Σ του
ΕΣ∆ΕΠ του ΑΠΘ για κοινό συντονισµό των πρωτοβουλιών µας.
Επιπλέον, το ∆Σ επικοινώνησε µε τον Πρόεδρο του ∆Σ του Συλλόγου Φοιτητών και
αφού τον ενηµέρωσε για τις θέσεις της ΓΣ των ∆ΕΠ, ενηµερώθηκε µε τη σειρά του
για τις αποφάσεις της ΓΣ Συλλόγου Φοιτητών (Τρίτη 6-9-11) στην οποία φηφίστηκε

η κατάληψη του ΠΑ.ΜΑΚ µέχρι την Τρίτη 13-9-11, οπότε θα πραγµατοποιηθεί και
νέα ΓΣ των φοιτητών.
(στ) Αποφασίστηκε η συµµετοχή µε εκπρόσωπο του ∆Σ τόσο στην επόµενη
Συνεδρίαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣ∆ΕΠ (όποτε πραγµατοποιηθεί) όσο
και στην Συνάντηση των ∆Σ Συλλόγων ∆ΕΠ που θα πραγγµατοποιηθεί στην Αθήνα
το Σάββατο 17-9-11.
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